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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ

фдму повідомляє

До уваги державних службовців
Фонду державного майна України
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007
року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець», Методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від
15 лютого 2012 року № 29, та наказу Фонду державного майна України з особового складу від 28.02.2017 № 15-Н «Щодо проведення в Фонді державного
майна України першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий
державний службовець» в Фонді державного майна України розпочато компанію щодо проведення у 2017 році першого туру Конкурсу.
Державні службовці, які бажають взяти участь у підвищенні кваліфікації
у рамках першого туру конкурсу, в термін до 28.03.2017 подають до Організаційного комітету з проведення першого туру конкурсу такі документи:
заяву про участь;
копію особової картки державного службовця за формою П-2ДС;
подання керівника структурного підрозділу, погоджене з головою профспілкової організації;
інші матеріали (публікації в пресі, листи громадян, колективів з оцінкою
діяльності претендента тощо).
У термін до 30.03.2017 Організаційний комітет розглядає подані документи претендентів на участь у конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску
до участі у конкурсі або надсилає їм обґрунтовану відмову.
Організаційний комітет протягом квітня забезпечує проведення першого
туру Конкурсу і в останній тиждень квітня на своїх засіданнях приймає рішення
щодо підсумків та визначення переможців першого туру конкурсу.
Контактна особа: Побоча Ірина Юріївна, головний спеціаліст відділу
управління персоналом РВ та підвищення кваліфікації Управління персоналом
Департаменту забезпечення діяльності Фонду, тел. 200-34-14.
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

У ФДМУ за номерами телефонів:
(044) 254-29-76 – працює гаряча лінія;
(0-800) 50-56-46 – працює безкоштовна
гаряча лінія з питань приватизації

Фонд
державного
майна України
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

офіційне видання Фонду
державного майна України

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО БЮДЖЕТ ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА КВКВ 661
«ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ» ЗА 2016 РІК*
Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади
зі спеціальним статусом, діяльність якого визначається Законом України «Про Фонд
державного майна України» від 9 грудня 2011 року № 4107-VI.
Фонд державного майна України забезпечує реалізацію державної політики
у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна,
управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами
держави щодо об’єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та
професійної оціночної діяльності.
Основними завдання Фонду державного майна України є:
удосконалення управління державною власністю;
ведення обліку об’єктів державної власності;
проведення оцінки об’єктів приватизації та оренди;
моніторинг та контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу об’єктів
приватизації;
виконання планових завдань з надходження коштів від оренди державного
майна;
виконання планових завдань з надходження дивідендів;
виконання планових завдань з надходження коштів від приватизації державного майна.
Штатна чисельність працівників системи державних органів приватизації Фонду
державного майна України – 1 654 од., у тому числі:
апарат Фонду – 460;
регіональні відділення – 1 194.
Мережа установ та організацій, що отримували кошти з Державного бюджету
України в 2016 році складалась з 26 розпорядників бюджетних коштів:
головний розпорядник – розпорядник коштів I рівня – Фонд державного майна України;
25 розпорядників коштів III рівня.
У 2016 році Фондом державного майна України забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 2 бюджетними програмами.
Загальна сума видатків, затверджена у кошторисах апарату Фонду державного
майна України та його регіональних відділень – на 2016 рік становить 180 930,53
тис. грн. З них використано 171 018,32 тис. грн, або 94,5 %, у тому числі:
за загальним фондом державного бюджету:
затверджено кошторисом – 180 159,40 тис. грн;
використано (касові видатки) – 170 474,21 тис. грн, або 94,6 %;
за спеціальним фондом державного бюджету:
затверджено кошторисом – 771,13 тис. грн;
використано (касові видатки) – 544,11 тис. грн, або 70,6 %.
За бюджетною програмою КПКВК 6611010 «Керівництво та управління у сфері
державного майна»:
Затверджено кошторисом – 160 930,53 тис. грн:
за загальним фондом – 160 159,40 тис. грн,
за спеціальним фондом – 771,13 тис. грн.
Використано (касові видатки) – 159 701,14 тис. грн (99,2 %):
за загальним фондом – 159 157,03 тис. грн (99,4 %),
за спеціальним фондом – 544,11 тис. грн. (70,6 %).
За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату
Фонду державного майна України та його регіональних відділень, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері оренди, використання та відчуження
державного майна, управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об’єктів державної власності, що належать
до сфери його управління.
Протягом року забезпечено облік 1 070 850 об’єктів державної власності
(державного майна), які підлягають щорічній інвентаризації для ведення Єдиного
реєстру об’єктів державної власності.
Станом на 01.01.2017 обліковується 19 162 договори оренди.
Відповідно до фінансових планів господарських товариств, що належать
до сфери управління Фонду, результативний показник надходження дивідендів
до Державного бюджету України на 2016 рік, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності, по господарських товариствах,
які належать до сфери управління Фонду державного майна України становить
200 000,00 тис. грн.
Станом на 01.01.2017 до державного бюджету перераховано дивіденди, нараховані на акції (частки, паї), які перебувають у державній власності, по господарських товариствах, що належать до сфери управління Фонду, обсягом 1 249 102,00
тис. грн. Виконання результативного показника надходження дивідендів за 2016
рік становить 624,6 %.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на Фонд покладено відповідальність і контроль за виконанням бюджетного завдання із надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим
державним майном в обсязі 615 000,00 тис. грн до державного бюджету.
Станом на 01.01.2017 від оренди державного майна до державного бюджету надійшло 1 028 557,60 тис. грн, що становить 167,3 % виконання річного завдання.
За бюджетною програмою КПКВК 6611020 «Заходи, пов’язані з проведенням
приватизації державного майна»:
Затверджено кошторисом за загальним фондом – 20 000,00 тис. грн.
Використано (касові видатки) – 11 317,18 тис. грн (56,6%).
_____________
* Затверджено наказом ФДМУ від 14.03.2017 № 399 «Про затвердження Інформації
про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів за КВКВ 661 «Фонд державного
майна України» за 2016 рік».

За цією бюджетною програмою здійснюється фінансування діяльності апарату
Фонду державного майна України та його регіональних відділень, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері приватизації, відчуження державного
майна, державне регулювання у сфері оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.
Протягом року підготовлено та опрацьовано 373 од. звітів про оцінку об’єктів,
що підлягають приватизації, в т. ч. звітів про оцінку об’єктів разом із земельними
ділянками, на яких такі об’єкти розташовані.
Забезпечено контроль стану виконання 641 договору купівлі-продажу державного майна.
У 2016 році Фондом державного майна України перераховано до Державного
бюджету України від приватизації державного майна коштів у сумі 188 918,90 тис. грн,
що становить 1,1 % виконання планового показника (17 100 000,00 тис. грн).
Надходження коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що
підлягають приватизації в 2016 році, було заплановано у сумі 2 528,00 тис. грн, фактично надійшло 4 274,20 тис. грн, що становить 169,1 % виконання річного плану.
Фонд державного майна України у межах затверджених видатків в Державному бюджеті України на 2016 рік забезпечував ефективне, результативне і цільове
використання бюджетних коштів. Затверджені видатки у 2016 році були мінімальними та забезпечували лише основні напрями видатків.
Інформація про бюджет за бюджетними програмами (загальний фонд, спеціальний фонд, разом) з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 1 грудня
2010 року № 1489 «Про затвердження Вимог та форм публічного представлення
головними розпорядниками коштів державного бюджету інформації про бюджет»
наведена нижче.
ІНФОРМАЦІЯ
про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією
за кодами економічної класифікації видатків бюджету
Фонд державного майна України за 2016 рік

(тис. грн)

Код програмної
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
класифікації видатків
та кредитування бю План на
Касове
План
на
2016
Касове План на 2016 рік вико рік з урахуван Касове
джету/код економічної 2016 рік з
класифікації видатків урахуван виконання з урахуванням нання за ням внесених виконання
ням
внесе
за
2016 рік внесених змін 2016 рік
за 2016 рік
бюджету або код кре
змін
них змін
дитування бюджету
Видатки, всього за го 180 159,40 170 474,21
771,13
544,11
180 930,53 171 018,32
ловним розпорядни
ком коштів державно
го бюджету, у т. ч.:
2000
180 149,40 170 465,21
741,13
530,96
180 890,53 170 996,17
2110
115 846,90 115 838,45
115 846,90 115 838,45
2120
25 327,10 25 208,45
25 327,10
25 208,45
2210
2 668,10
2 565,22
87,41
47,60
2 755,51
2 612,82
2240
21 953,74 13 884,66
178,73
137,08
22 132,47
14 021,74
2250
1 091,90
992,50
1 091,90
992,50
2271
4 084,20
3 701,56
4 084,20
3 701,56
2272
170,60
147,50
170,60
147,50
2273
2 936,20
2 746,13
2 936,20
2 746,13
2274
173,40
153,36
173,40
153,36
2282
522,45
370,81
522,45
370,81
2800
5 374,81
4 856,57
474,99
346,28
5 849,80
5 202,85
3000
10,00
9,00
30,00
13,15
40,00
22,15
3110
10,00
9,00
30,00
1 315,00
40,00
1 324,00
у т. ч. за бюджетними програмами
6611010 «Керівництво та управління у сфері державного майна»
Усього
160 159,40 159 157,03
771,13
544,11
160 930,53 159 701,14
2000
160 149,40 159 148,03
741,13
530,96
160 890,53 159 678,99
2110
115 846,90 115 838,45
115 846,90 115 838,45
2120
25 327,10 25 208,45
25 327,10
25 208,45
2210
2 318,10
2 309,60
87,41
47,60
2 405,51
2 357,20
2240
5 465,30
5 427,42
178,73
137,08
5 644,03
5 564,50
2250
1 091,90
992,50
1 091,90
992,50
2271
4 084,20
3 701,56
4 084,20
3 701,56
2272
170,60
147,50
170,60
147,50
2273
2 936,20
2 746,13
2 936,20
2 746,13
2274
173,40
153,36
173,40
153,36
2282
172,30
109,07
172,30
109,07
2800
2 563,40
2 513,99
474,99
346,28
3 038,39
2 860,27
3000
10,00
9,00
30,00
13,15
40,00
22,15
3110
10,00
9,00
30,00
1 315,00
40,00
1 324,00
6611020 «Заходи, пов’язані з проведенням приватизації державного майна»
Усього
20 000,00 11 317,18
20 000,00
11 317,18
2000
20 000,00 11 317,18
20 000,00
11 317,18
2210
350,00
255,62
350,00
255,62
2240
16 488,44
8 457,24
16 488,44
8 457,24
2282
350,15
261,74
350,15
261,74
2800
2 811,41
2 342,58
2 811,41
2 342,58

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Тернопільська область

Частина приміщення будівлі складських приміщень і гаражів – гаража загальною
площею 23,4 м2 (літ. А) за адресою: Тернопільська обл., смт Козова, вул. Стефаника, 16, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області. Приватизовано фізичною особою на аукціоні в електронній формі
за 14 091,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 818,20 грн.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2
в будівлі буфету-магазину.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50.
Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.
Інформація про об'єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,8 м2 в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року побудови. Фізичний
стан приміщень задовільний.
Початкова ціна без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації,
що становить 1 380,22 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 802,21 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 06.04.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.04.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (www.vtub.vn.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net, тел. (0432) 66-25-92 до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 67-26-08, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Найменування об’єкта приватизації: очисні споруди біологічного очищення
фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних
відходів, літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у т. ч. трубопроводи – 366,0 пог. м).
Місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка,
територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ВАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за ЄДРПОУ 01415559.
Відомості про об’єкт: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків
призначені для обслуговування будівель, розташованих на території бази відпочинку «Лісова поляна».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 29 553,00 грн. ПДВ – 5 910,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 35 463,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни
продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти в розмірі 3 546,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій
області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в
аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 10.04.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 14.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з 8.00 до
16.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ.
Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів в кількості – 241 од.; інше майно
в кількості – 1 927 од., у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт.,
ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила –
16 шт., прилад ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., респіратор – 800 шт., СМУ – 50
шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт.,
замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове – 100
шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета
для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355», адреса:
69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код за ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на внутрішній території ВАТ «АТП № 12355». Рік побудови – 1963. Будівля цегляна, одноповерхова.
Фундамент будівлі – з/б стакани, стіни: 40 % – цегляні, 60% – з/б панелі, покриття
рулонне, перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, підлога – асфальт. У приміщення будівлі наявні декілька входів, у вигляді металевих
воріт. Процент зносу – 31%.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 048 795,00 грн. ПДВ –
209 759,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 258 554,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни
продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 125 855,40 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в
аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 10.04.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею 14.04.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна (стара назва: Червоногвардійська), 40, оф. 120) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00 до
16.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 137,6 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
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Відомості про об’єкт: одноповерхова, прямокутна в плані, цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована по типовому проекту. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонне, дерев’яне;
покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога – дощата, плитка;
прорізи дерев’яні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані.
Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 178 742,00 грн, ПДВ: 35 748,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 214 490,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 21 449,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 21 449,04 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 11 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 7 квітня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса об’єкта: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ
«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда,
вул. Заводська, 27.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну, прямокутну в
плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962. Загальна
площа – 207,5 м2, що складається з основної частини площею 150,4 м2 та допоміжної
(підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни цегляні, облицьовані плиткою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога цементна.
Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні прорізи дерев’яні. Внутрішні
інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цукровий завод».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 198 000,00 грн, ПДВ: 39 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 237 600,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 23 760,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 23 760,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 11 квітня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 7 квітня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, к.603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 192,4 м2.
Адреса об’єкта: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зоряна, 6а.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану будівлю загальною площею 192,4 м2. Дата побудови – приблизно 1960 – 1970 рр.
Конструктивні елементи: стіни цегляні; перекриття – залізобетонні панелі; фундаменти бетонні; підлога – бетонна, викладена кахлем; віконні та дверні заповнення дерев’яні; покрівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи
електрозабезпечення. Водозабезпечення, каналізація та опалення – відсутні. Загальний технічний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 369 000,00 грн, ПДВ: 73 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 442 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 44 280,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 44280,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 11 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 7 квітня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, к.603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою капітальну окремо розташовану будівлю загальною площею 186,8 м2. Дата побудови – приблизно 1960 – 1970 рр.
Конструктивні елементи: стіни цегляні, частково заповнені металевою обрешіткою; фундаменти цегляні; підлога – бетонна; віконні та дверні заповнення металеві; покрівля – азбестоцементні листи. Будівля підключена до системи електрозабезпечення. Водозабезпечення, каналізація та опалення – відсутні. Загальний
технічний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 358 200,00 грн, ПДВ: 71 640,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 429 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 42 984,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 42 984,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 11 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 7 квітня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об’єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка функціонувала
тільки влітку. За капітальністю будівля відноситься до ІV групи: спочатку це була споруда
з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою. Будівля має два окремих
входи до приміщень будівлі, розташованих на фронтальному та тильному фасадах.
Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання. Огородження території
виконано залізобетонними панелями розмірами 2,5х2,9 м. Площа огорожі – 64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 487 690,00 грн, ПДВ: 97 538,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 585 228,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 58522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач –
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 11 квітня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 7 квітня 2017 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адміністративна будівля та господарські приміщення (разом
із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка),
вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Благовіщенському (Ульяновському) районі Кіровоградської області, 26400, Кіровоградська обл., м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса),
8а, код за ЄДРПОУ 37944689.
Відомості про об’єкт. До складу об’єкта входять: адміністративна будівля літ.
«А» з прибудовою та верандою загальною площею приміщень 133,79 м2 (фундамент
бутовий, стіни та перегородки цегляні, покрівля – азбестоцементні листи); сарай
літ. «Б» (фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля – азбестоцементні листи);
гараж літ. «В» (фундамент відсутній, стіни дощаті, покрівля металева); вбиральня
літ. «Г» (фундамент відсутній, стіни цегляні, покрівля металева), огорожа металева
довжиною 29,0 м. Рік побудови – 1961. Стан задовільний. Частину об’єкта, а саме:
адміністративну будівлю загальною площею приміщень 133,79 м2 за договором
оренди від 27.06.2014 № 49-34 передано в оренду фізичній особі – підприємцю
Яремчуку Василю Анатолійовичу до 26 травня 2017 року включно.
Відомості про земельну ділянку: площа – 1 145,6 м2, кадастровий номер
3525510100:06:000:0012. Цільове призначення: обслуговування адміністративних та
побутових приміщень. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 309 700,00 грн,
у т. ч. адміністративної будівлі та господарських приміщень – 198 800,00 грн, земельної ділянки – 110 900,00 грн, ПДВ – 61 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 371 640,00 грн, у т. ч. адмініст
ративної будівлі та господарських приміщень – 238 560,00 грн, земельної ділянки – 133 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
37 164,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; відповідно до чинного законодавства договір оренди від 27.06.2014 № 49-34 зберігає
чинність для нового власника.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
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Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 24 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 28 квітня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження в робочі дні, отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єктів державної власності групи А
Назва об’єкта № 1: гараж (літ. Г) площею 25,9 м2.
Адреса об’єкта: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України (Леніна), 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37983323).
Адреса балансоутримувача: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17.
Відомості про об’єкт: окремо розташована, одноповерхова, цегляна будівля
площею 25,9 м2, що складається з двох боксів; інженерне забезпечення відсутнє;
технічний стан будівлі – задовільний. Рік будівництва – 1971. Об’єкт розташований
на огородженій території Управління Державної казначейської служби України у
Долинському районі Кіровоградської області у центральній частині міста.
Ціна об’єкта без ПДВ – 19 658,00 грн, ПДВ – 3 931,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 23 589,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
2 358,96 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Назва об’єкта № 2: гараж (літ. Б) та вхід в підвал (літ. Б1).
Адреса об’єкта: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ, вул. Соборна
(Леніна), 44б.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Голованівському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37791599).
Адреса балансоутримувача: 26500, Кіровоградська обл., смт Голованівськ,
вул. Соборна, 44б.

Відомості про об’єкт: гараж – окремо розташована, одноповерхова, цегляна
будівля загальною площею 162 м2, що складається з 3 боксів та службових приміщень; вхід в підвал – прибудована споруда розмірами 1,7х6,8 м з вхідним прорізом у
вигляді металевої решітки. Інженерне забезпечення: електропостачання; технічний
стан будівлі задовільний. Рік введення в експлуатацію – 1995. Об’єкт розташований
на території Управління Державної казначейської служби України у Голованівському
районі Кіровоградської області у центральній частині міста.
Ціна об’єкта без ПДВ – 112 174,00 грн, ПДВ – 22 434,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 134 608,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
13 460,88 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 10 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх знаходження в робочі дні, отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське
приміщення площею 1 023,5 м2.

Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий-Інжиніринг», код
за ЄДРПОУ 01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною площею
1 023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент, стіни – бетонні
блоки, перегородки цегляні; перекриття залізобетонне; підлоги бетонні; двері металеві; інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення;
внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стель, вапняне пофарбування. Рік
побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 284 533,00 грн, ПДВ – 56 906,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 341 439,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 34 143,96 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2045 року.)
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно
з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації до повної
сплати його вартості можливе лише за згодою органу приватизації, який здійснює
контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні за методом зниження
ціни – 17 квітня 2017 року до 16.00.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 21 квітня
2017 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону за методом
зниження ціни (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом
ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні за методом зниження ціни та фотокопії документів,
що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж в електронній формі на аукціоні під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності
Назва об’єкта незавершеного будівництва: плавальний бассейн.
Місцезнаходження: 81156, пл. Звенигород,1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівля двоповерхова цегляна
розмірами в натурі 30,7х31м. Висота будівлі – 8,0 м. Плавальні басейни розмірами
8х25 м та 6х10 м. Будівельний об’єм 7 614,0 м3. Загальна площа – 1 585,0 м2. На першому поверсі розташовані приміщення вестибуля, гардеробної, бойлерної. На другому
поверсі розташовані плавальний басейн розмірами 6x10 м та інші приміщення.
Виконано такі будівельно-монтажні роботи: фундамент стрічковий зі збірних
з/б блоків; стіни цегляні товщиною 0,4 м під розшивку; перегородки цегляні товщиною 0,27 м оштукатурені; перекриття та покриття з/б з ребристих плит розмірами 12х3х0,45 м; дах схилий, складний з дерев’яних крокв та обрешітки; покрівля
з черепиці. Водовідвідні пристрої відсутні. Підлоги бетонні, плиточні. Сходи – з/б
марші. Внутрішні дверні блоки відсутні. Внутрішнє оздоблення: оштукатурення,
часткове облицювання стін керамічною плиткою. Стелі оштукатурені. До будівлі
підведено водопровід, каналізацію, електроосвітлення, центральне опалення, газопостачання. Внутрішні комунікації фактично зруйновані. Об’єкт незавершеного
будівництва не законсервований та не охороняється. Тимчасові будівлі та споруди
на будівельному майданчику відсутні. Завезених та невикористаних матеріалів на
будівельному майданчику немає. Устаткування відсутнє.
Земельна ділянка: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась.
Ступінь будівельної готовності: ~ 45 %.
Ціна об’єкта без ПДВ – 295 375,00 грн, ПДВ – 59 075,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 354 450,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 35 445,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: пл. Звенигород, 1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в
належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передачі,
здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового
власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання
умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи, тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10.04.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 14 квітня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУвід 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 за №1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua . Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)
Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська, 87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна
дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації,
благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду
каркасного типу прямокутної форми розміром 40,45х18,9м. Наявні залізобетонні
фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної
форми, каркас із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих
елементів покриття (ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою
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та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не
законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці,
не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності – 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428,0 м2 Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель:землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) становить 1 004 543,00 грн
(один мільйон чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), в тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 540 460 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят
гривень), земельної ділянки – 464 083 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімдесят три гривні).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою становить 200 908,60 грн (двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) становить
1 205 451,60 грн (один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна
гривня, 60 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 648 552,00 грн
(шістсот сорок вісім тисяч п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60
грн (п’ятсот п’ятдесят шість тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи, тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 545,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за прид
баний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 за №1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 14 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00. Кінцевий термін приймання заяв на участь
в аукціоні – 10 квітня 2017 р. до 16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua . Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
дитячої установи разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча установа разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Яцюка, с. Анадоли Хотинського р-ну Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівля дитячої установи (одноповерхова будівля з мансардою над частиною
будівлі). Біля будівлі розташована свердловина (скважина). Поруч розташовані
мережі електро- та газопостачання. Початок будівництва дитячої установи – початок 2000-х років. Будівельна готовність не завершеної будівництвом будівлі дитячої установи становить 75 %.

Об’єкт незавершеного будівництва частково межує з територією школи, яка
огороджена металевою сіткою.
Об’єкт розташований в центрі села. Навколишня забудова представлена нещільною малоповерховою забудовою переважно житлового призначення. Район
розташування об’єкта характеризується добре розвинутою інфраструктурою.
Відстань від об’єкта до: до сільської ради – 200,0 м; до автобусної зупини – 600,0
м; до м. Хотин – 2,5 км.
Будівельний майданчик, на якому розташований об’єкт, огороджений, об’єкт
не охороняється, на ньому відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для будівництва.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7325082000:01:001:0151): для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд. Площа земельної ділянки
всього – 0,25 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 218 304,00 грн (двісті
вісімнадцять тисяч триста чотири гривні 00 копійок) без ПДВ, у т. ч.: вартість об’єкта
незавершеного будівництва – 126 529,00 грн (сто двадцять шість тисяч п’ятсот двадцять дев’ять гривень 00 коп.); вартість земельної ділянки – 91 775,00 грн (дев’яносто
одна тисяча сімсот сімдесят п’ять гривень 00 копійок). ПДВ – 43 660,80 грн (сорок
три тисячі шістсот шістдесят гривень вісімдесят копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 261 964,80 грн
(двісті шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят чотири гривні 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення об’єкта за умови дотримання вимог
Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства протягом трьох років з моменту підписання акта приймання-передання та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 26 196,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.04.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 06.04.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
будівель та споруд, які перебували на балансі СП «Новоселицький
м’ясокомбінат» разом із земельною ділянкою
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»
разом із земельною ділянкою
Місцезнаходження об’єкта: вул. Кобилянська, 2а, с. Строїнці Новоселицького
р-ну Чернівецької обл.
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Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат»
разом із земельною ділянкою, розташований на околиці с. Строїнці на відстані
близько 800,0 м від дороги місцевого значення. Поруч з об’єктом розташовані
аграрні поля, кладовище. У 30-хвилинах ходу від об’єкта розташовані будівлі старого м’ясокомбінату, споруди Новоселицького РЕС, газорозподільча та газозаправна
станції, інші виробничі та допоміжні промислові об’єкти.
На будівельному майданчику розпочаті будівництвом у 1985 – 1991 рр. знаходяться в стані покинутого будівництва з 1991 року без консервації такі будівлі та
споруди згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 24 будівлі і споруди
(22 найменування), а саме: 1. Вагова-прохідна, 2. Розподільчий пристрій 10 кВ, 3.
Водонапірна насосна станція, 4. Пункт мийки та дезінфекції машин, 5. Дезінфектор,
6. Пожежні резервуари ємністю 250,0 м3 (2 шт.), 7. Резервуари 1 400,0 м3 (2 шт.),
8. Димохідна труба, 9. Внутрішньомайданчикові мережі каналізації, 10. Водонапірна башта 300,0 м3, 11. М’ясопереробний корпус, 12. М’ясожировий корпус,
13. Холодильник з компресорною, 14. Корпус передубойного утримання худоби,
15. Матеріальний склад, 16. Адміністративно-побутовий корпус, 17. Хлораторна,
18. Санбойня, 19. Склад аміаку та масел, 20. Жирозбірник (жижозбірник), 21. Канижна, 22. Установка мазутопостачання.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, навколо
всього будівельного майданчика є огорожа з залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: цільове призначення земельної ділянки (кадастровий номер 7323087900:02:005:0235): для розміщення основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої
промисловості. Площа земельної ділянки, всього – 11,0706 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 042 474,00 грн
(два мільйони сорок дві тисячі чотириста сімдесят чотири гривні 00 коп.), у т. ч.: не
завершені будівництвом будівлі та споруди, які перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», – 354 207,00 грн (триста п’ятдесят чотири тисячі двісті
сім гривень 00 коп.), земельна ділянка – 1 688 267,00 грн (один мільйон шістсот

вісімдесят вісім тисяч двісті шістдесят сім гривень 00 коп.). ПДВ – 408 494,80 грн
(чотириста вісім тисяч чотириста дев’яносто чотири гривні 80 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 450 968,80
грн (два мільйони чотириста п’ятдесят тисяч дев’ятсот шістдесят вісім
гривень 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Земельна ділянка придбавається покупцем тільки під забудову.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 245 096,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Аукціон в електронній формі буде проведено 10.04.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі
на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 06.04.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

оприлюднення проекту регуляторного акта та відстеження регуляторного впливу
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Змін до Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни»
Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення з
15.03.2017 до 15.04.2017 року на сайті Фонду державного майна України проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до Порядку
проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни» з метою одержання зауважень і пропозицій
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до
Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни» розроблено з метою вдосконалення процедури проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, та встановлення більш
чіткого механізму організації і проведення такого продажу.
Зауваження та пропозиції до проекту зазначеного наказу Фонду державного
майна України просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, Управління продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України. Адреса електронної пошти (e-mail)
saler@spfu.gov.ua.
Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються Фондом державного
майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження
Змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до
Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни» (далі – проект наказу Фонду)
розроблено відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»,
Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому
числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066.
Статтею 3 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» встановлено, що приватизація об’єктів малої приватизації здійснюється, зокрема шляхом продажу на аукціоні (в тому числі за
методом зниження ціни).
Частиною першою статті 17 цього Закону встановлено, що проведення аукціону з продажу об’єкта малої приватизації здійснюється в порядку, встановленому
Фондом державного майна України.
Наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066,
встановлено порядок продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Пунктом 2.10 цього порядку
передбачено, що державний орган приватизації може прийняти рішення про проведення аукціону, у тому числі за методом зниження ціни, в електронній формі.
У період з 01.01.2016 до 31.12.2016 Фондом державного майна України та його
регіональними відділеннями було проведено 631 аукціон з продажу в електронній
формі об’єктів малої приватизації державної власності, в тому числі 96 аукціонів
за методом зниження ціни.
Враховуючи проведену роботу Фондом державного майна України та його
регіональними відділеннями, отримано практичний досвід з проведення продажу об’єктів малої приватизації на аукціонах в електронній формі, що дозволяє
здійснити заходи з удосконалення Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження
ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня
2015 року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту наказу Фонду є вдосконалення процедури проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни.
3. Правові аспекти
У даній сфері відносин діють такі нормативно-правові акти:
закони України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»;
Порядок продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому
числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону, затверджений наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066;
Порядок подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджений наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (у редакції наказу Фонду державного
майна України від 02 квітня 2012 року № 437);
Порядок проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затверджений наказом Фонду
державного майна України від 09 вересня 2015 року № 1325, зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу Фонду не потребує додаткових матеріальних витрат з боку держави.
Реалізація проекту наказу Фонду дасть змогу забезпечити надходження грошових коштів до Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу Фонду потребує проведення державної реєстрації Міністерством юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект наказу Фонду не стосується питання розвитку територіальноадміністративних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу Фонду відсутні положення, які мають ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу Фонду відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень. У проведенні громадської антикорупційної
експертизи потреби немає.
8. Громадське обговорення
З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості з
15.03.2017 по 15.04.2017 Фондом державного майна буде проведено публічне
громадське обговорення проекту наказу Фонду шляхом його оприлюднення на
офіційному веб-сайті Фонду, на урядовому сайті «Громадянське суспільство і
влада», а також проект наказу Фонду буде опублікований в газеті «Відомості приватизації» від 20.03.2017 № 21 (1041).
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу Фонду не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду потребує погодження Державною регуляторною службою України.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту наказу Фонду не вплине на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Реалізація проекту наказу Фонду матиме позитивні соціально-економічні резуль
тати. Видання проекту наказу Фонду подасть можливість вдосконалити процедуру
проведення продажу об’єктів малої приватизації в електронній формі, встановити
більш чіткий механізм організації і проведення цих аукціонів і, як результат, дозволить державним органам приватизації залучити більше коло потенційних покупців,
що сприятиме збільшенню надходжень до Державного бюджету України.

20 березня 2017 року

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
(проект)
Про затвердження Змін до Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні,
у тому числі за методом зниження ціни
Відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою забезпечення впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації державної власності на аукціонах в електронній
формі, залучення більш широкого кола потенційних покупців НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку проведення в електронній формі продажу
об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09 вересня 2015 року
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592 (зі змінами), що додаються.
2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації забезпечити подання
цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Зміни
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни
1. В абзаці четвертому пункту 7 розділу І слова «можливість встановлення на
апаратно-програмному комплексі замовника аукціону з правом адміністрування замовником аукціону електронного ресурсу, можливість надання замовнику аукціону
для зберігання резервної копії аукціону в електронній формі,» виключити.
2. У розділі ІІ:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
«3. Аукціон розпочинається з початкової ціни об’єкта.»;
2) пункт 4 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Подання цінової пропозиції поспіль одним і тим самим учасником аукціону
не допускається.»;
3) в пункті 5 друге речення виключити;
4) пункт 6 після слів «останньої цінової пропозиції» доповнити словами «, але
не більше однієї години після оголошеного часу завершення аукціону.»;
пункт 7 після слів «на час завершення аукціону» доповнити словами «у тому
числі з урахуванням часу, на який аукціон продовжувався згідно з пунктом 6 цього Порядку.»;
5) пункт 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо переможець аукціону протягом двох днів з дати проведення аукціону не підписав протокол аукціону, учасник, який посів наступне за переможцем
аукціону місце, визнається переможцем аукціону за умови наявності у нього всіх
необхідних документів.».
3. В абзаці першому розділу ІІІ слова «початкової ціни» замінити словами
«ціни продажу».
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження
Змін до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої
приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни»
І. Визначення проблеми
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до
Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни» (далі – Проект) розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066.
Проблеми, які пропонуються розв’язати шляхом державного регулювання:
вдосконалення процедури проведення в електронній формі продажу об’єктів
груп А, Д, Ж на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни;
залучення інвестицій в економіку України шляхом розширення кола потенційних покупців.
Групи, на які Проект справляє вплив
Так
Ні
Громадяни
Так
Держава
Так
Суб’єкти господарювання,
Так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва
Ні*
Вищевказані проблеми, які пропонуються розв’язати шляхом прийняття Проекту, не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів, оскільки чинна на сьогодні процедура проведення в електронній
формі продажу об’єктів груп А, Д, Ж на аукціоні, у тому числі за методом зниження
ціни, потребує вдосконалення.
________________
* Проаналізувавши наявні дані щодо результатів приватизації за попередні роки, встановлено, що прогнозна кількість суб’єктів господарювання, які виявлять інтерес до участі
в аукціонах з продажу об’єктів груп А, Д, Ж, становитиме незначний відсоток загальної
кількості суб’єктів господарювання в Україні, тому вважаємо, що викладені в Проекті проблеми не вплинуть на дану групу.

ІІ. Цілі державного регулювання
Головними цілями Проекту є:
встановлення більш чіткого механізму організації і проведення продажу
об’єктів груп А, Д, Ж на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, в електронній формі;
вдосконалення процедури проведення продажу;
збільшення кола потенційних покупців;
збільшення надходжень до державного бюджету.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Види альтернатив
Опис альтернатив
1. Розробляти Проект Внесення змін до чинного Порядку проведення в електронній формі продажу
об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни,
дозволить удосконалити процедуру проведення продажу об’єктів груп А, Д, Ж
2. Не розробляти
Відсутність внесення змін до чинного Порядку проведення в електронній формі
Проект (відсутність
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом знижен
регулювання)
ня ціни, може призвести до оскарження результатів проведення аукціонів, що
поглибить наявні проблеми і жодним чином не сприятиме їх розв’язанню
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Види альтернатив
Вигоди
Витрати
1. Розробляти
Вдосконалення процедури проведення Не передбачаються
Проект
продажу;
розширення кола потенційних покупців;
збільшення надходжень до Державного
бюджету України за рахунок коштів від
приватизації
2. Не розробляти Не передбачаються
Оскарження результатів продажу об’єктів
Проект (відсутність
груп А, Д, Ж і, як наслідок, зрив планових
регулювання)
надходжень від приватизації об’єктів груп
А, Д, Ж до Державного бюджету України
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Види альтернатив
Вигоди
Витрати
1. Розробляти
Встановлення більш чіткого механізму організації і проведен Не передбачаються
Проект
ня продажу, збільшення зацікавленості потенційних покупців,
створення нових робочих місць, погашення заборгованості із
заробітної плати
2. Не розробляти
Не передбачаються
Не передбачаються
Проект (відсутність
регулювання)

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Оскільки спрогнозувати, які саме суб’єкти господарювання виявлять інтерес до участі в аукціонах в електронній формі як потенційні покупці, не вбачається
можливим, тому таблиця розрахунку питомої ваги у загальній кількості суб’єктів
господарювання не надається.
Види альтернатив
Вигоди
Витрати
1. Розробляти Проект
Удосконалення процедури продажу об’єктів на аук Не передбачаються
ціонах в електронній формі
2. Не розробляти Проект
Не передбачаються
Не передбачаються
(відсутність регулювання)
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення Бал результативності (за чотири Коментарі щодо присвоєння
цілей під час вирішення проблем)
бальною системою оцінки)
відповідного бала
1. Розробляти Проект
4
2. Не розробляти Проект (відсутність
1
регулювання)
Рейтинг
Вигоди
Витрати
результатив
(підсумок)
(підсумок)
ності
1. Розробля Вдосконалення процедури прове Не передбачаються
ти Проект
дення продажу;
розширення кола потенційних
покупців;
збільшення надходжень до Держав
ного бюджету України за рахунок
коштів від приватизації;
встановлення більш чіткого меха
нізму організації і проведення про
дажу, збільшення зацікавленості
потенційних покупців, створення
нових робочих місць, погашення
заборгованості із заробітної плати;
удосконалення процедури продажу
об’єктів на аукціонах в електро
нній формі
2. Не розро Не передбачаються
Оскарження результатів
бляти Проект
продажу об’єктів груп А,
(відсутність
Д, Ж і, як наслідок, зрив
регулювання)
планових надходжень
від приватизації об’єктів
груп А, Д, Ж до Держав
ного бюджету України

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у рейтингу
Розроблення Проекту є єди
ним оптимальним способом
у досягненні зазначених
цілей, такий спосіб дозво
лить належним чином за
безпечити реалізацію єдиної
державної політики в сфері
приватизації

Цей альтернативний спосіб
досягнення цілей не може
бути застосований, про
цедура підготовки та прове
дення аукціоні викликатиме
нарікання та суперечки при
застосуванні

Аргументи щодо переваги обраної
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію
альтернативи/причини відмови від
запропонованого регуляторного акта
альтернативи
1. Розробляти Розроблення Проекту є єдиним опти
Оцінка можливостей запровадження акта та
Проект
мальним способом у досягненні зазначе дотримання суб’єктами господарювання його
них цілей, такий спосіб дозволить належ положень висока, оскільки запровадження
ним чином забезпечити реалізацію єдиної запропонованого акта забезпечить високу ві
державної політики в сфері приватизації рогідність досягнення поставлених цілей
2. Не розро
Цей альтернативний спосіб досягнення
бляти Проект цілей не може бути застосований, про
(відсутність
цедура підготовки та проведення аукці
регулювання) оні викликатиме нарікання та суперечки
при застосуванні
V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання зазначених
проблем
Проектом передбачається внесення змін до Порядку, який встановлює механізм організації і проведення продажу об’єктів груп А, Д, Ж на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни в електронній формі, а саме:
вдосконалення процедури проведення торгів;
вдосконалення порядку визначення переможця аукціоні та оформлення результатів продажу;
встановлення чіткої норми щодо часу проведення аукціону;
виключення положень Порядку, що викликали найбільші протиріччя та суперечки при визначенні організатора продажу, а також під час проведення торгів;
з метою збільшення зацікавленості організаторів продажу залучатися до проведення аукціонів в електронній формі, проведення ними рекламних заходів з пошуку потенційних покупців внесені зміни щодо розміру винагороди.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання регуляторного
акта наведено в додатку 1 до цього аналізу регуляторного впливу.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не має обмежень в часі, оскільки, застосовується
до продажу об’єктів груп А, Д, Ж під час приватизації. Разом з тим, регуляторний
акт може змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Виходячи з цілей Проекту, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:
кількість запропонованих до продажу на аукціонах в електронній формі, в тому
числі за методом зниження ціни, об’єктів груп А, Д, Ж;
кількість приватизованих на аукціонах в електронній формі, в тому числі за
методом зниження ціни, об’єктів груп А, Д, Ж.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Відповідно до законодавства здійснюється базове, повторне та періодичне
відстеження результативності регуляторного акта у строки, установлені статтею
10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Базове відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після
набрання чинності зазначеного регуляторного акта, оскільки планується використовувати статистичний метод відстеження та статистичні дані.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після проведення базового відстеження на основі порівняння показників базового та повторного відстеження результативності вказаного регуляторного акта.
Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з
дня проведення повторного відстеження. Установлені показники результативності
акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під
час повторного відстеження.
Рейтинг

Додаток 1

Бюджетні витрати
на адміністрування регулювання регуляторного акта
Розрахунок витрат здійснюється для Фонду державного майна України в рамках реалізації Проекту*
Планові витрати Вартість часу співробітника орга Кількість Витрати на адміні
Процедура
часу на проце ну державної влади відповідної процедур стрування регулю
регулювання
дуру, години категорії (заробітна плата), грн
на рік вання (за рік), грн
Підготовка та затвер
40
37,5
1
1500
дження Проекту
Реалізація проекту (про
1**
37,5
30***
1125
ведення процедури при
ймання заяв на участь
в аукціоні)
________________
*Оскільки кількість суб’єктів великого і середнього підприємництва, що підпадають під
дію процедури регулювання, не впливає на витрати часу співробітника органу державної
влади, цей показник для розрахунку витрат на адміністрування регулювання регуляторного акта не використовувався.
** Планові втрати часу на приймання однієї заяви на участь в аукціоні, години.
*** Орієнтовна кількість заяв, що приймається за 1 рік співробітником.
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5
конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння кадастрового
номера земельним ділянкам державної власності, на яких розташовані
об’єкти, що підлягають приватизації
Дані про об’єкти землеустрою:
1) земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи
А – нежитлові будівлі, у складі: літ. А – адмінбудівля загальною площею 524,3 м2,
літ. Г – дизельна загальною площею 20,1 м2, літ. Д – гараж загальною площею
65,0 м2, літ. В – туалет, огорожа та споруди, що перебувають на балансі Територіального управління державної судової адміністрації України у Миколаївській
області (код за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький
р-н, м. Новий Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7. Документи на земельну ділянку під об’єктом приватизації не виготовлялися;
2) земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи А –
нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2, що перебуває на балансі Територіального управління державної судової адміністрації України у Миколаївській
області (код за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький
р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32. Документи на земельну ділянку під об’єктом
приватизації не виготовлялися;
3) земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи Ж –
майновий комплекс колишнього піонерського табору, що складається із: адмінбудівлі, 9 спальних корпусів, їдальні, ізолятора, літнього кінотеатру, вбиралень,
душових, 2 складів, льоднику, сторожки, дороги по території табору, за адресою:
Миколаївська обл., Миколаївській р-н, с. Радсад, вул. Миру, 1а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: близько 50 000,0 м2, розташована
в межах населеного пункту с. Радсад.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.01.2017
№ 135 «Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження у 2017 році
грошових коштів від продажу об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та
Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об’єктів,
які пропонуватимуться до продажу у 2017 році».
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельних ділянок під
об’єктами приватизації та присвоєння кадастрового номера (проведення робіт з
присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам).

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.11 за № 1210/1994 (далі – Положення); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи; проект завдання на виконання робіт, у якому,
зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) –
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за п’ять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон для довідок (0512) 47-04-11.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсу по відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 03.03.2017
Переможцем конкурсного з відбору виконавців робіт із землеустрою на земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти державної власності групи А:
громадська будівля літ. А-1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2
разом із земельною ділянкою за адресою: 39508, Полтавська обл., Карлівський
р-н, с-ще Голобородьківське, вул. Центральна, 3в;
громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 м2
разом із земельною ділянкою за адресою: 39508, Полтавська обл., Карлівський
р-н, с-ще Михайлівське, вул. Горького, 5а;
нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 186,5 м2 разом із земельною
ділянкою за адресою: 37734, Полтавська обл., Оржицький р-н, с. Тарасенкове,
вул. Шевченка, 7/1а, що перебуває на балансі СТОВ Агрофірма «Оржицька» (код
за ЄДРПОУ 00845855);
група інвентарних об’єктів у складі: магазин літ. А-1, сарай літ. Б, Б-1, сарай
літ. В за адресою: 38722, Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Бричківка, вул. Леніна, 8, що перебуває на балансі ТОВ «Агрофірма «Петрівське» (код за ЄДРПОУ
38026732), визнано Державне підприємство «Полтавський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою»;
побутовий корпус літ. ТС-II загальною площею 705,3 м2 разом із земельною
ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6,
що перебуває на балансі Колективного підприємства «Полтавський м’ясокомбінат»
(код за ЄДРПОУ 00424214);
громадська будівля (офіс) літ. ОБ-1 загальною площею 327,4 м2 разом із
земельною ділянкою за адресою: 36014, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Харчовиків, 6, що перебуває на балансі Колективного підприємства «Полтавський
м’ясокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00424214);
громадський будинок літ. А-1 загальною площею 156,8 м2 разом із земельною
ділянкою за адресою: 37300, Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. Героїв
Майдану, 75, що перебуває на балансі ТДВ «Гадяцький елеватор» (код за ЄДРПОУ
00955650), визнано Державне науково-виробниче підприємство «Полтавський
геодезичний центр».

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
20,0 м2 у будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20, що перебуває на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Най
менування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20. Мета
проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: дані
уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані
відсутні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Площа
земельної ділянки: 33,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Виставочна, 20. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Пожежнотехногенна безпека» (тел. (095) 542-71-25, Олександр Якович).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 33,7 м2 на другому
поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3, що перебувають на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального
призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Най
менування балансоутримувача: Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн. – дані уточнюються.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: дані відсутні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2017. Площа земельної ділянки:
73,5 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Шевченка, 3.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ТОВ «Пожежно-техногенна безпека» (тел. (095)
542-71-25, Олександр Якович).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІV кварталі 2016 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2,2 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів, шляхом поштового відправлення
на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімнату 801
РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 до
03.04.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурси відбудуться у РВ ФДМУ по Кіровоградській області 7 квітня 2017 р. о 8.30 за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
2
площею 143,9 м на першому поверсі одноповерхової будівлі котельні (інв.
№ 10310005). Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., Старобільський р-н, с. Весе
ле, вул. Молодіжна, 8. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Старобільський
технікум Луганського національного аграрного університету». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017. Платник: ПП «Лугатерм».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого Міністерством юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
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з виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів
нерухомого майна – не більше 5 днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 4 квітня 2017 р. о 10.00 у РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації комунальної власності
1. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 82,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта: оцінки:
КП «Червонограджитлокомунсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж).
Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 140,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: КП «Нептун». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська область,
м. Червоноград, вул. Мазепи, 12. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом викупу. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво по реконструкції непридатного для проживання житлового будинку під офіс площею 165,1 м2
разом із земельною ділянкою. Площа земельної ділянки: 0,0593 га. Кадастровий
номер земельної ділянки 4611800000:03:016:0048. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: КП «Червонограджитлокомунсервіс». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Мішуги, 12. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні разом із земельною ділянкою. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: окреме індивідуально визначене майно – нежитлове приміщення площею 469,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Літинська сільська рада Дрогобицького району Львівської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Літиня,
вул. Б. Хмельницького, 35. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з незалежної оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00
грн для об’єкта нерухомого майна (нежитлове приміщення); 7 400,00 грн – для
об’єкта незавершеного будівництва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення, або до відділу документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування, за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: третій проліт корпусного цеху, інв. № 102356,
загальною площею 1 100,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
державне підприємство «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гефта, буд. 3. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається

окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Трексім», тел. 33-51-33
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля на першому поверсі чотириповерхового гуртожитку № 2, інв. №10315813, реєстровий
№ 01180116.1.УНЦЧГЧ008, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 71а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСа груп», тел. 702-28-07.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху дев’яти поверхової будівлі інституту, інв. № 2255, реєстровий
№ 01037904.2.ФОЛСОР002, загальною площею 16,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний
інститут «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Гайдара, буд. 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Горан
Володимир Васильович, (067) 99-23-963, 703-87-61.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля на першому поверсі
п’ятиповерхового лабораторного корпусу № 2, інв. №10315796, реєстровий
№01180116.1.УНЦЧГЧ004, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пішонівська, буд. 5. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСа груп», 702-28-07.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля на першому поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку № 5, інв. №10315816, реєстровий
№ 01180116.1.УНЦЧГЧ011, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія ім. О. С. Попова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Композитора Ніщинського, буд.
4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкту для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСа груп», тел. 702-28-07.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля на першому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку № 3, інв. №10315814, реєстровий
№ 01180116.1.УНЦЧГЧ009, загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія ім. О. С. Попова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 68а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
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вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСа груп», тел. 702-28-07.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина холу гуртожитку, інв. № 10310005, реєстровий № 35178067.6.ГЖМХГО003, загальною площею 2,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія ім. О. С. Попова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Новосельського, буд. 74/76. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСа груп», тел. 702-28-07.
 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля
учбового корпусу загальною площею 8,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 24/26. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Корж
Антоніна Миколаївна, тел. (067) 645-74-26.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення нежитлової
будівлі літ. «В», інв. № 1030091, реєстровий № 01982181.1.НЧИЮЦЛ11365,
загальною площею 21,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П. Чкалова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Санаторний, буд. 8а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 73150-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Голубев Максим Ігоревич, тел. 703-31-21.
 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення виробничої бази інституту, інв. № 2259, загальною площею 65,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут
«Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. 25-ї
Чапаївської дивізії, буд. 1а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Крініцька Олена Євгенівна, тел. (068) 118-22-16.
 11. Назва об’єкта оцінки: пасажирський павільйон та майданчик пасажирського павільйону у Лузанівці загальною площею 825,68 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пляж Лузанівка, 21/1. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): березень – квітень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Лаунж кафе Гранат», тел. (067) 484-83-53
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі учбового корпусу
загальною площею 118,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеська державна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Пастера, 31. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Погребняк Сергій Васильович, тел. 735-31-55.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
адміністративної будівлі № 4 «Клуб портовиків» загальною площею 88,7 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Адміністрація морських
портів України» Одеська філія. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Ланжеронівський узвіз, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
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земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Адвокат Димовчі Максим Іванович, (067) 559-32.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення вестибуля на першому поверсі 4-поверхового гуртожитку № 1 загальною площею 2,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку
ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Манежна, 42. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСА груп», тел. 702-28-07.
 15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля
коледжу загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДНЗ «Одеський коледж транспортних технологій». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Олексіївська, 17. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСА груп», тел. 702-28-07.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху будівлі
гуртожитку № 8 загальною площею 58,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська державна академія харчових технологій. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тіниста, 9/11. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «АВ Фармація», тел. (063) 670-33-31.
 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення вестибуля
на першому поверсі учбового корпусу № 1 загальною площею 2,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська державна академія харчових технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дворянська,
1/3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Бочаров Валерій Юрійович, тел. (095) 202-37-07.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративного
корпусу загальною площею 49,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, просп. Шевченка, 1. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29.
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): квітень – травень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Худа Енаятулла Абдул Худа, тел.: (063) 622-31-41, 705-32-61.
 19. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення майстерні
літера «Г» площею 676,8 м2 та частина нежитлового приміщення майстерні
літ. «Е1» площею 43,4 м2, загальною площею 720,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Одеський коледж транспортних технологій». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пл. Олексіївська, 17. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): квітень – травень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Чекменєв Олександр Васильович, тел. (067) 480-65-72.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 210 другого поверху будинку АПК загальною площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських
портів України» (Адміністрація Одеського морського порту). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в
разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцін-

ка майна): 10.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне
підприємство «Грін Карго Шиппінг» (код за ЄДРПОУ 38351743), тел.: 738-54-39,
(050) 316-50-91, Володимир, Ольга бухгалтер.
 21. Назва об’єкта оцінки: будівля корпусу № 9 (літ. «Л») (інв. № 102085)
загальною площею 170,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
10.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Рева Тетяна
Олександрівна (ідентифікаційний номер код 2855512104), тел.: (067) 684-49-95
Тетяна, wealth_09@mail.ru, (067) 281-97-76 В’ячеслав.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення у вестибулі на першому поверсі п’ятиповерхового гуртожитку № 5 ОНГУ ім. Мечнікова загальною
площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Довженка, 5а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів,
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
10.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Недін Андрій
Георгійович (інд. код 3056101474), тел. (093) 567-41-41.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 1-го поверху
в 2-поверховій будівлі їдальні (інв. № 10317696) загальною площею 229,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія
зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ніщинського, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 24.02.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «ЕММА» (код
за ЄДРПОУ 30389743), тел.: 799-15-93 Ласюк Валерій Іванович.
 24. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення бару в концерт
но-демонстраційному залі (інв. № 079599) загальною площею 51,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського
порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом
на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 03.03.2017. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ТОВ «Лайн Сервіс» (код за ЄДРПОУ 31997913), тел.: 743-22-25, моб. директора Шляк О. М. Віктор новий директор с 15.09.15, тел. 729-45-77.
 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху у
п’ятиповерхової будівлі (реєстр. № 07884611.1.ААААЕЖ450) площею 90,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство МОУ
«Одеський проектний інститут». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул.
Армійська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 03.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Торгово-промислова компанія»
(код за ЄДРПОУ 13816938), тел.: 728-63-17; 777-26-07.
 26.Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення в будівлі ЕМВ, літ. «Р» та
нежитлові приміщення в будівлі РСУ літ. «Л» площею 348,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський науково-дослідний інститут телевізійної
техніки. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Мечнікова, 132. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –.
Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 03.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Відеосолюшенс Груп» (код за ЄДРПОУ 38942059), тел. 715-12-97.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 23.03.2017.
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На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 29.03.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації
 1. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 1 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації,
управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 2 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації,
управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 3 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації,
управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво квартири № 4 в
4-квартирному житловому будинку з господарськими приміщеннями. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Служба автомобільних доріг у
Рівненській області Державного Агентства автомобільних доріг України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове,
вул. Базальтівська, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості (початкової ціни) об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні в електронній формі. Телефон замовника конкурсу (0362) 63-58-19 (відділ приватизації,
управління державним майном та корпоративними правами держави). Телефакс
замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028,
м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): інформація відсутня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано

заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 3 квітня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються 28.03.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення четвертого поверху чотириповерхової адмінбудівлі площею 20,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«Арбітрейд Консалтінг Груп». Дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на другому поверсі (кабінети: № 7 площею 14,9 м2, № 9 площею 25,7 м2, № 11 площею
9,9 м2) загальною площею 50,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного
земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Ярослава Мудрого, 30,
м. Корсунь-Шевченківський, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський
науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на першому поверсі, кабінети (№ 1 площею 12,5 м2, № 6 площею 8,3 м2) загальною
площею 20,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська
регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Центральна 115, смт Чорнобай,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на другому поверсі (кабінет № 3) площею 22,9 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Театральна,
5, м. Городище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський науководослідний проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 31.03.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення (кабінети: № 2 площею 17,5 м2, № 3 площею 13,9 м2, № 7 площею 15,5 м2 та площі
спільного користування – 1,1 м2) загальною площею 48,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Грушевського, 156, м. Звенигородка, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ДП «Черкаський науково-дослідний проектний інститут землеустрою».
Дата оцінки: 31.03.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення на першому поверсі (кабінети: № 6 площею 23,0 м2, № 7 площею 13,4 м2 та площі
спільного користування – 5,6 м2) загальною площею 42,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Гагаріна, 4, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ДП «Черкаський
науково-дослідний проектний інститут землеустрою». Дата оцінки: 31.03.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі солдатської чайної площею 115,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Шевченка, 98, в/ч 1402, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «Оранжгаз». Дата оцінки: 31.03.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля складу з рампою та підвалом
літ. Г, Гпд, г, ґ, площею 483,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Комарова, 7а, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Вчорашня Ганна Гнатівна. Дата оцінки: 31.03.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху загальною
площею 134,55 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський
національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: Благодійна організація
«Благодійний фонд «Велич України». Дата оцінки: 31.03.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення гуртожитку загальною
площею 89,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений
структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 15, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ЕКОБУД». Дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський художньо-технічний коледж. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сумгаїтська, 13/2, м. Черкаси. Платник робіт
з оцінки: ФОП Іщенко Ю. В. Дата оцінки: 31.03.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатані в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 28 березня 2017 року до 16.00.

Конкурс відбудеться 3 квітня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-6) площею 66,7 м2 у
будівлі навчально-виробничих майстерень (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вище професійне художнє училище № 5 м. Чернівці. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1ч. Мета проведення оцінки:
передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 97,60 грн станом
на 31.01.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,7199 га. Місце розташування
земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Донбасівська, 1ч. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування нежитлової будівлі. Правовий режим земельної ділянки:
постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху будівлі
навчально-лабораторного корпусу (літ. Д) загальною площею 123,6 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний
університет ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці,
вул. Рівненська, 14. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26.
Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@ spfu.gov.ua. Види економічної
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): 747 009,31 грн станом на 31.01.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 2,8512 га. Місце розташування земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 101. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовник – РВ ФДМУ по Чернівецькій області (58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а).
Платники: об’єкт № 1 – ФОП Серебрянський Андрій Анатолійович; об’єкт № 2 –
ФОП Яковенко Наталія Михайлівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки вищезазначених об’єктів
оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів
про надання послуг з оцінки.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможців, – 1 725,4 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки згаданих вище об’єктів
допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямком 1. Оцінка об’єктів в матеріальній формі та
спеціалізацією 1.1 – Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у
т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них.
Вимогами до претендентів для участі у конкурсах є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про
реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 01.03.2017, переможцем конкурсу з метою визначення розміру збитків, завданих державі в особі Фонду державного майна України в результаті господарської
діяльності ТОВ «Україна-Метал-ЛТД», пов’язаної з використанням об’єкта незавершеного будівництва – 72-квартирного дев’ятиповерхового житлового будинку
№ 1 загальною площею 4 434,17 м2 (зокрема, житловою площею – 2 735,75 м2),
розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Адмірала
Головка, мікрорайон 12-А, визнано суб’єкта оціночної діяльності – ДП «Європейський центр консалтингу та оцінки». Строк надання послуг з оцінки – 24 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 28,50 тис. грн.
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 09.03.2017, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Північно-східна консалтингова Група»
щодо визначення вартості державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Оснастка» у кількості 147 426 647 шт., що становить 50,005 % статутного
капіталу товариства, з метою його приватизації шляхом продажу за конкурсом з
відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 49,00 тис. грн;
суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «Північно-східна консалтингова Група» щодо визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Львівський завод «Автонавантажувач» у кількості 35 096 007 шт., що становить 57,389 %
статутного капіталу товариства, з метою його приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Строк надання послуг
з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 98,00 тис. грн.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство осві
ти і науки України
2 Міністерство осві
ти і науки України
3 Міністерство осві
ти і науки України
4 Міністерство осві
ти і науки України
5 Міністерство осві
ти і науки України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
загальна вартість майна за неза максимально мож
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження площа,
мета використання
м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
00301902, ДВНЗ «Дніпропетровський коледж технологій та дизайну», м. Дніпро, пров. Нежитлове вбудоване приміщення 00301902.1.ЛАЖБАЕ005 м. Дніпро, пров.
81,9
506 060,00
2 роки 364 дні Розміщення офіса
Ушинського, 3, тел. 375-77-50
Ушинського, 3
01116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Частина бетонного майданчика;
01116130.1.ЯОЧПКЧ120; м. Дніпро вул. Лаза 40,0;
55 312,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; роз
ак. В. Лазаряна, м. Дніпро вул. Лазаряна, 2, тел.776-59-47
частина асфальтованого майданчика 01116130.1.ЯОЧПКЧ120 ряна, 2
34,0
міщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт автомобілів
14072300, Державне підприємство «Виробничо-будівельне об’єднання», м. Київ,
Нежитлове вбудоване приміщення 14072300.1.ВЕМФДИ001 м. Нікополь, просп.
10,68
46191,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробника реклами
просп. Перемоги, 10, тел. (044) 481-32-52
Трубників, 16
ДВНЗ, «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», м. Дніпро,
Частини нежитлового вбудованого 02070772.1.ПЮФЧРЛ063 м. Дніпро, вул. Мос
3,0
34 439,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата (автомат питної води) – 2 м2 та інше
вул. Чернишевського, 24а, тел. (056) 745-23-72
приміщення
саковського, 13,13а
використання державного майна (прокладка кабелю) – 1 м2
02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський національний
Комунікаційна площадка
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Ка
89,1
157 232,00
1рік
Інше використання (розміщення модульної твердопаливної котельні).
університет ім. О.Гончара», м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01
закова, 12

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЛЬВІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
місцезнахо
загальна вартість майна за неза максимально можли
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
мета використання
майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02071027, Львівська національна академія мистецтв, 79011, м. Львів, вул. Ку Нежитлові приміщення № 17-19, 21, 23-28, 30-32 02071027.1.ЦВЖЧВА018 м. Львів, вул. Ку
221,3
2 491 756,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж товарів під
і науки України
бійовича, 38, тел.: 276-14-82, 247-28-40
на першому поверсі будівлі студентської їдальні
бійовича, 35а
станом на 30.11.2016
акцизної групи, у навчальних закладах
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№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство обо
рони України

найменування

02071027, Львівська національна академія мистецтв, 79011, м. Львів, вул. Ку
бійовича, 38, тел.: 276-14-82, 247-28-40
37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ «Центральний про
ектний інститут», м. Львів, вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85

Нежитлові приміщення № 37-46 на другому по
версі будівлі студентської їдальні
Нежитлове приміщення (№ 79) на другому по
версі будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнахо
загальна вартість майна за неза максимально можли
майна
дження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02071027.1.ЦВЖЧВА018 м. Львів, вул. Ку
189,8
2 032 900,00
2 роки 364 дні
бійовича, 35а
станом на 30.11.2016
–
м. Львів, вул. І.
19,7
297 907,00
5 років
Франка, 61
станом на 31.12.2016

мета використання
Розміщення їдальні, буфету, що не здійснюють продаж товарів під
акцизної групи, у навчальних закладах
Здійснення проектних, проектно-вишукувальних, проектноконструкторських робіт

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

МИКОЛАЇВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Миколаївській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Приміщення адміністративної будівлі
01190043.14.АААИБГ256 вул. Тимірязева, 175, м. Возне
16,4
21 800,00
2 роки 360 днів
Розміщення офіса
сенськ, Миколаївська обл.
Нежитлові вбудовані приміщення пер 30726539.1.АААЖЛА300 вул. Артилерійська, 6, м. Миколаїв
215,3
365 860,00
2 роки 364 дні
Розміщення приватного нав
шого поверху адміністративної будівлі
чального закладу
Нежитлові приміщення першого повер 38029445.1.АААГБГ819 вул. Героїв Врадіївщини, 139,
82,6
80 436,0
2 роки 364 дні
Розміщення магазину з про
ху адмінбудівлі
смт Врадіївка, Миколаївська обл.
дажу продовольчих товарів
найменування

1 Державна служба спеціального зв'яз 34927126, Миколаївська філія Концерну радіомовлення, радіозвязку та телебачення,
ку та захисту інформації України
просп. Центральний, 24 «р», м. Миколаїв, 54029, тел.: (0512) 46-11-42, 46-12-37
2 Міністерство оборони України
30726539, ДП «Укрконверсбуд», вул. Дегтярівська, 13/24, м. Київ, 04119,
тел. (044) 483-46-91
3 Державна казначейська служба
38029445, Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі
України
Миколаївської області, смт Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 139, тел. (05135) 9-11-46

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській області
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел.: (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження
об’єкту оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

СУМСЬКА область
№
Назва органу управління
з/п
1 Сумська обласна державна
адміністрація

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
00734373, Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, Нежитлове при
–
м. Суми, вул. Першо
16,2
50 020,00
2 роки
Розміщення офіса
40009, м. Суми, вул. Першотравнева, 29, тел. (0542) 77-02-70, факс 77-15-47
міщення
травнева, 29
станом на 31.01.2017

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство оборони 35123594, Хмельницька філія Концерну «Війскторгсервіс»,
Приміщення ательє на першо 33689922.5.АААААЖ710 Хмельницька обл., м. Кам’янець220,5
417 985,00
2 роки 11 місяців
Розміщення швейного ви
України
м. Хмельницький, вул. Майборського, 9
му поверсі житлового будинку
Подільський, вул. Вокзальна, 95
робництва
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження
двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство економічного 00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науковоЧастина підвального приміщення чотири
–
бульв. Шевченка, 205,
29,7
68 800,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
розвитку і торгівлі України дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловос поверхової адмінбудівлі
м. Черкаси
товарів, побутове обслуговування населення – ремонт взуття та
ті», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 45-27-63
шкіряних виробів
2 Міністерство освіти і науки 00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Приміщення на першому поверсі гурто 00493787.5.БЕШСНП8283 вул. Незалежності,17,
22,78
73 000,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове об
України
Уманського національного університету садівництва, вул. Незалежності, житку № 1
м. Умань, Черкаська обл.
слуговування населення (розміщення перукарні)
21, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-58-00
3 Міністерство юстиції
08564854, Державна установа Черкаська виправна колонія (№ 62),
Частина приміщень будівлі навчального
–
вул. Сурікова, 30,
109,5
289 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта, буфету, офісного приміщен
України
вул. Сурікова, 30, м. Черкаси, тел. (0472) 64-43-09
центру зі східцями
м. Черкаси
ня, складу та площ загального користування

№
з/п

Назва органу управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. КИЇВ
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

1 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський політех
і науки України
нічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги,
37, тел.: 236-79-89, 204-86-30
2 Міністерство освіти 02070921, Національний технічний університет України «Київський політех
і науки України
нічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м. Київ, просп. Перемоги,
37, тел.: 236-79-89, 204-86-30
3 Міністерство освіти 02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України,
і науки України
03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел.: 287-54-52, 287-61-05
4 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, просп. Космонавта Кома
і науки України
рова, 1, м. Київ, 03058, тел. (044) 497-51-51
5 Міністерство освіти 02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України,
і науки України
вул. Фізкультури, 1, м. Київ, 03680, тел. (044) 227-54-52

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02070921.1.БДЧАХЯ031 м. Київ, просп. Перемоги, 37к 64,66
906 820,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж то
станом на 30.11.2016
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

реєстровий номер майна

Нерухоме майно – вигороджена частина нежитлового приміщення ко
ридору на цокольному поверсі будівлі навчального корпусу № 7

Нерухоме майно – вигороджена частина нежитлового приміщення пе 02070921.1.БДЧАХЯ038 м. Київ, вул. Політехніч
реходу на цокольному поверсі будівлі навчального корпусу № 14
на, 14б

Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення в будівлі навчаль 02928433.1.АААДЕБ027 м. Київ, вул. Фізкультури, 1
ного корпусу № 1
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на другому поверсі Адмі
–
м. Київ, вул. Симиренка, 1
ністративно-побутового корпусу транспортної служби «Автоцентр НАУ»
Нежитлові приміщення
02928433.1.ТЖФКДЖ012 м. Київ, вул. Фізкультури, 1,
(у навчальному корпусі № 7,
1-й та 4-й поверхи)
6 Державне космічне 14309669, Державне підприємство виробничого об’єднання «Київприлад», Нерухоме майно – нежитлове приміщення
–
м. Київ, вул. Гарматна, 2, на
агентство України вул. Гарматна, 2, м. Київ, 03680, тел. (044) 456-38-48
другому поверсі корпусу № 5

29,0

326 000,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж то
варів підакцизної групи, у навчальному закладі

1,5

27 500,00
станом на 31.12.2016
318 000,00
станом на 30.11.2016
582 530,00
станом на 30.11.2016

2 роки 11 місяців Розміщення банкомата

28,8
32,8
173,0

1 780 690,00
станом на 31.01.2017

2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2 роки 11 місяців Розміщення офіса на площі 11,67 м2; розмі
щення їдальні, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, на площі 161,33 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна
 Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 258,54 м2 будівлі магазину № 10 «Овочі».
Місцезнаходження: Чернігівська обл., Чернігівський р-н, смт Гончарівське,
вул. Танкістів, 8.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2016, становить 297 593,16 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди: 56,09 м2 – для здійснення торгівлі продовольчими товарами, в тому числі товарами підакцизної групи; 201,64 м2 – для розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; стартовий розмір
орендної плати, розрахований відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від
04.10.95 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з використанням орендної
ставки 18 % (56,09 м2 – для здійснення торгівлі продовольчими товарами, в тому
числі товарами підакцизної групи) та 8 % (201,64 м2 – для розміщення кафе, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи), за базовий місяць – січень 2017 р.
становить 2 580,33 грн без ПДВ; ефективне використання орендованого майна
за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона
суборенди та переходу права власності до третіх осіб; орендоване майно приватизації (викупу) орендарем або третіми особами не підлягає; продовження терміну дії
договору оренди оформляється додатковим договором, проект якого погоджується з органом управління майном та є невід’ємною частиною договору; здійснення
невід’ємних поліпшень орендованого державного майна проводиться у відповідності
з вимогами Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на
здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна, затвердженого наказом ФДМУ від 03.10.2006 № 1523 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції
України 18.10.2006 за № 1123/12997; виконання поточного та капітального ремонту
об’єкта оренди за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; дотримання належних умов щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його по-
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шкодженню та псуванню; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта
оренди; протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно
на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість майна, на користь
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта
оренди в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та балансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового поліса)
разом з документами, що підтверджують оплату страхового внеску, постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було
застрахованим; внесення завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за
базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди,
протягом місяця після підписання договору оренди; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача
на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів
після укладення договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної
плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на
здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки
від 05.01.2017 № 02-32-09/2; термін оренди – 2 роки 364 дні; переможець конкурсу
після отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих днів
повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде визначений
новий переможець конкурсу відповідно до п. 34. Порядку.
У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією
буде визначений новий переможець конкурсу відповідно до п. 34. Порядку.
Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний
день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації»
в РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. Миру,
43, кімн. 305.
У разі надходження трьох і більше заяв орендодавець залишає за собою право змінити місце проведення конкурсу, про що претенденти будуть повідомлені
додатково після затвердження списку учасників конкурсу, тими засобами зв’язку,
які вкажуть у своїх заявах.
Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь у
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.
У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін приймання заяв
припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

останнім днем приймання заяв вважається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі
матеріали:
заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначених в інформації про
конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для
оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру
орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день
проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в запечатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості
приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці,
у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
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