Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 22 (1042)
Засновано у вересні 1993 року
конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 02.03.2017
Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо об’єктів
державної власності (група Д):
житловий будинок разом із земельною ділянкою за адресою: Харківська обл.,
Краснокутський р-н, с. Качалівка, вул. Червона, 1а;
громадсько-побутовий корпус за адресою: Харківська обл., Ізюмський р-н,
с. Капитолівка, вул. Перемоги, 18 визнано ТОВ «ГІСАГРОХІМ».
Переможцем конкурсу щодо об’єкта державної власності (група Д) – побуто
вого комплексу до житлового будинку разом із земельною ділянкою, що перебуває
на балансі ПуАТ «ХЕЛЗ «Укрелектромаш», за адресою: м. Харків, вул. Сергіївська
8а визнано Комунальне підприємство «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради.
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ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.03.2017 № 400)

Запорізька область

Приміщення № 1 загальною площею 406,2 м2 за адресою: Запорізька обл.,
смт Приазовське, вул. Покровська, 28, що перебуває на балансі Головного терито
ріального управління юстиції у Запорізькій області (код за ЄДРПОУ 03118558).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
ЗА КОНКУРСОМ З ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ
ЦІНИ ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону
(затверджений наказом ФДМУ від 15.03.2017 № 402)

м. Київ

Єдиний майновий комплекс державного спеціалізованого підприємства «Укр
спецторг» за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 12.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Дніпропетровська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс державного підприємства «Державна інспекція по якості залізних руд» (разом із земельною
ділянкою) за адресою: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий ріг, вул. Старо
ярмаркова, 35.
Основний вид діяльності підприємства – технічні випробування та дослі
дження.
Середньооблікова чисельність працюючих за 2016 рік – 72 особи.
Підприємству у постійне користування надано земельну ділянку площею
0,3162 га.
До складу єдиного майнового комплексу входять об’єкти нерухомого майна:
виробнича будівля; господарський блок; випробувальний цех; будівля заві
дувача складом; кузня-сторожка; гаражі; склади-гаражі (тимчасові); гараж (тим
часовий); огорожі; ворота.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за
телефоном (056) 744-11-41.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з
дня публікації оголошення за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового
комплексу – цеху ректифікації колишнього структурного підрозділу
Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – цех ректифікації колишнього струк
турного підрозділу Дніпропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Коксохі
мічна, 1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, Публічне акціонерне товариство
«Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою:
49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою будівлю А літ. 2А-1 за
гальною площею з прибудовами та навісом – 1 484,8 м2; червоний куток літ. 2Б-1
загальною площею з тамбуром та прибудовою – 46,8 м2; будівлю майстерні літ.
2В-1 загальною площею з прибудовами – 189,1 м2; будівлю контори літ. 2Г-2 за
гальною площею з прибудовами – 162,8 м2; будівлю насосної літ. 2Е-1 загальною
площею – 75,2 м2; пакгауз погрузки літ. 2Ж-1 загальною площею – 138,4 м2; будівлю
пропарників літ. 2З-1 загальною площею – 45,4 м2; градирню літ. 2Є-1; сховища –
34 од.; туалет; навіс; автошлях літ. І – 1 830,0 м2; мостіння літ. ІІ – 757,5 м2; ємності
емальовані – 2 од. та інше рухоме майно. Підведені необхідні комунікації. Вироб
нича діяльність не здійснюється з 2014 року. Земельна ділянка у розмірі 21,728 га
перебуває в оренді балансоутримувача до 07.08.2017.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 13 921 091,00 грн, ПДВ – 2 784 218,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 16 705 309,20 грн.
Умови продажу: покупець стає правонаступником усіх прав та обов’язків єдиного
майнового комплексу – цеху ректифікації колишнього структурного підрозділу Дні
пропетровського коксохімічного заводу ім. Калініна; забезпечує під час експлуатації
об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання
об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством
України; забезпечує виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища; здійснює заходи щодо створення робочих місць у кількості
не менше 10, безпечних і нешкідливих умов праці, що мінімізують випадки травма
тизму; на вимогу продавця протягом здійснення контролю за виконанням умов до
говору купівлі-продажу з боку регіонального відділення з моменту підписання акта
передачі покупець зобов’язаний надавати продавцю необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору, не перешкоджати продавцю у здій
сненні контролю за виконанням умов договору; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в по
рядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта
приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу при
ватизації у порядку, що затверджується ФДМУ; 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 передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призна
чення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу єдиного
майнового комплексу – цех ректифікації, без ПДВ») та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001 в ГУДКУ у
Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 670 530,92 грн, що становить 10 % від по
чаткової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області ((призначення платежу: 10 % від початкової
ціни продажу об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу – цех ректи
фікації, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ,
вул. Коксохімічна, 1).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 10
квітня 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
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 Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року 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 Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, ви
мощення I, огорожа № 1, 2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтне
ва, 27/1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178353; ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»
за адресою: 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою частину одноповерхо
вої нежитлової будівлі (літ. А) з прибудовою (літ. а) загальною площею 182,5 м2,
вимощення I, огорожа № 1, 2. Рік введення в експлуатацію – 1957. На теперішній
час об’єкт частково експлуатується. Технічний стан об’єкта частково задовільний.
До будівлі підведені основні комунікації. Приміщення мають окремий вхід з торця
і фасадної частини будівлі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 211 105,00 грн, ПДВ – 42 221,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 253 326,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх сані
тарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у по
рядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; пра
во користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну про
дажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію 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 № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 25 332,60 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропе
тровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації –
«Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1,
2», що знаходиться за адресою: м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 10 квітня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні
про, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля (літ.
А-4) загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею та замощенням.
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191023; ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: окремо розташована нежитлова чотири
поверхова будівля колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом
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(літ. Ап/д), прибудовою літ. а, загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4,
огорожею № 1-6, замощенням І загальною площею 757,9 м2. Рік побудови – 1962.
Будівля не обладнана системою центрального опалення, водопостачання, каналі
зації; система електропостачання не функціонує.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 164 442,00 грн, ПДВ – 432 888,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 597 330,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх сані
тарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а
також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в поряд
ку, встановленому чинним законодавством України; 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 передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
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 № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 259 733,04 грн, що становить 10% від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначей
ській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації – нежитлової будівлі (літ. А-4), загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею
та замощенням, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 10 квітня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»:
https://torgi.tbe.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні
про, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 26, розташовані на 1-му поверсі
житлового будинку, загальною площею 91,7 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05793181, КВП «Дніпропетровський ком
байновий завод» за адресою: 49047, м. Дніпро, вул. Ударників, 27.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові приміщення
№ 1, 26 на 1-му поверсі житлового будинку літ. А-5 загальною площею 91,7 м2,
ґанок літ. а. Рік побудови – 1955. На теперішній час об’єкт використовується як
перукарня. Технічний стан об’єкта добрий, внутрішнє оздоблення – зроблений
високоякісний ремонт. До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 738 460,00 грн, ПДВ – 147 692,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 886 152,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх сані
тарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у по
рядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; пра
во користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну про
дажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію 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 № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 88 615,20 грн, що становить 10 % від почат
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – «Нежитлові приміщення № 1, 26, розташовані на 1-му
поверсі житлового будинку, загальною площею 91,7 м2», що знаходяться за адре
сою: м. Дніпро, просп. С. Нігояна, 23).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 10 квітня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні
про, пр. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також до
кази надсилання цих документів.
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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля мага
зину № 15).
Адреса об’єкта: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасо
ва, 86.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 00191023) за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову нежит
лову будівлю літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, тамбуром літ. а, загальною площею
291,9 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації. Електро-, водо-, тепло
постачання у робочому стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 794 220,00 грн, ПДВ – 158 844,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 953 064,00 грн.
Умови продажу: використовувати зі збереженням профілю чи з його зміною; за
безпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та
інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм,
передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження на
вколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до
складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених догово
ром купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі
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подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта привати
зації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації копії документів,
що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди зе
мельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець
сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу;
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 передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
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 № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 95 306,40 грн, що становить 10 % від почат
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – нежитлової будівлі, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля
магазину № 15), розташованої за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кри
вий Ріг, вул. Черкасова, 86).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 10
квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні
пропетровськ, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяв, а також докази надсилання цих документів.
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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною
площею 141,6 м2, навісом літ. а.
Адреса об’єкта: 50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлів
ська, 10б.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, Публічне акціонерне товари
ство «Криворізький залізорудний комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг,
вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову нежит
лову будівлю складу літ. А-1 з підвалом літ. А п/д загальною площею 141,6 м2, наві
сом літ. а. Рік побудови – 1968. На даний час об’єкт використовується за первісним
призначенням, перебуває в незадовільному стані. Система електропостачання в
несправному стані. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 96 812,00 грн, ПДВ – 19 362,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 116 174,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх тех
нічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та
дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством Украї
ни; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під
об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановле
ному чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта привати
зації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
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 № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 11 617,44 грн, що становить 10 % від почат
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації – нежитлова будівля літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, загальною
площею 141,6 м2, навісом літ. а, розташованої за адресою: 50031, Дніпропетров
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 10б).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 10
квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні
пропетровськ, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяв, а також докази надсилання цих документів.
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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 33 на першому поверсі в літ. А-9,
загальною площею 1 261,9 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна (Леніна), 37.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01130549, Публічне акціонерне товариство
«АК «ДНІПРОАВІА» за адресою: 49042, м. Дніпро, Аеропорт цивільної авіації.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлове вбудоване приміщення № 33
загальною площею 1 261,9 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової житлової
будівлі. Рік побудови – 1976. На даний час об’єкт потребує капітального ремонту.
Об’єкт обладнано системами централізованого теплопостачання, електропоста
чання, водопостачання та каналізації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 11 898 455,00 грн, ПДВ – 2 379 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 14 278 146,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх техніч
них, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотри
мання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом при
ватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним за
конодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
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 № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 1 427 814,60 грн, що становить 10 % від по
чаткової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації – нежитлове приміщення № 33 на першому поверсі в літ.
А-9, загальною площею 1 261,9 м2, розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Сі
чеславська Набережна (Леніна), 37).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 10
квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні
пропетровськ, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяв, а також докази надсилання цих документів.
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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування за
гальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 87050, Донецька обл., Нікольський (Володарський)
р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Ідентифікаційний
код балансоутримувача 00851979. Адреса балансоутримувача: 87050, Донецька
обл., Нікольський (Володарський) р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5.
Відомості про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною оброб
кою, рік введення в експлуатацію – 1968. Будівля розташована у центрі с. Тополи
не. Село Тополине знаходиться приблизно у 20 км від м. Маріуполь та на відстані
приблизно 5 км від районного центру.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 51 100,00 грн, ПДВ – 10 220,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 61 320,00 грн.
Умови продажу:
здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності на об’єкт при
ватизації згідно з чинним законодавством України протягом 2 місяців після підпи
сання акта передачі державного майна; подальше використання об’єкта покупець
визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних норм під
час експлуатації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним за
конодавством протягом одного року після набуття права власності на об’єкт; по
дальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період
чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом
приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не
виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконан
ня, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків
покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 132,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від по
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення 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 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 14.04.2017. Час початку аукціону – 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» http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
10.04.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 613,20 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта приватизації: об’єкт державної власності – нежитлова будівля
їдальні загальною площею 371,5 м2.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Довбиш, вул. По
ліська, 1.
Балансоутримувач: ТОВ «Корал» Довбишський фарфоровий завод» (код за
ЄДРПОУ 30825081, Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Довбиш, вул. Полі
ська, 1).
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля павільйонного типу, частково
облицьована цеглою, рік введення в експлуатацію – 1975, не використовується за
призначенням, на даний час не функціонує, з ознаками часткових руйнувань, вікна
та двері частково закриті фанерою та дошками. Об’єкт розташований на території
підприємства. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт, перебуває в оренді
ТОВ «Корал» Довбишський фарфоровий завод».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 40 679,25 грн, ПДВ – 8 135,85 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 48 815,10 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт та земельну
ділянку в установленому законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збе
реження навколишнього природного середовища, забезпечувати дотримання са
нітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від почат
кової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при
дбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Жито
мирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 4 881,51 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 10 квітня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 14 квітня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення 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.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по
даються 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 надіслати на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні в 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 (зі змінами).
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Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову ін
формацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області (вул. Святосла
ва Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008), тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля майстерні площею 741,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 76495, м. Івано-Франківськ, с. Хриплин, вул. Тис
меницька, 2б.
Балансоутримувач: ТОВ «Променерговузол» (ВАТ «Променерговузол» пе
ререєстроване у товариство з обмеженою відповідальністю), адреса: м. ІваноФранківськ, с. Хриплин, вул. Тисменицька, 2а. Код за ЄДРПОУ 05802750.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова цегляна будівля загальною
площею 741,8 м2, до складу якої входять 24 нежитлових приміщення (кабінети,
підсобні та побутові приміщення); перекриття із з/б плит; перегородки з цегли,
підлога – бетон, дошка; дах двосхилий, шиферний. Інженерне обладнання – елек
трика. Будівля потребує капітального ремонту із заміною основних конструктивних
елементів (оздоблювальні роботи, заміна підлоги (дошка), перекриття покрівлі).
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 261 156,00 грн, ПДВ – 52 231,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 313 387,20 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням вимог
Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
2. Питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення
договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливе лише
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій
снює контроль за їх виконанням.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію за
яви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 31 338,72 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі за методом зниження ціни буде проведено
Прикарпатського універсальною товарною біржею 14.04.2017, час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо
ні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додат
ками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсаль
ної товарної біржі, адреса електронного ресурсу, який забезпечує організацію і
проведення аукціонів в електронній формі http://putb.if.ua.(розділ Торги он-лайн
аукціони). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аук
ціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) 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.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 10 квітня 2017 року включ
но до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під
лягають 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 та заре
єстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (При
карпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: приміщення лазні (магазину) загальною площею 405,6 м2 (ра
зом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 27015, Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, с. Лип
няжка, вул. Цукровий завод, № 22.
Балансоутримувач: ТОВ «Виробничо-будівельна компанія «ІВВІ’С Україна» (код
за ЄДРПОУ 34366955) (зберігач).
Відомості про об’єкт: будівля – одноповерхова, з бетонних блоків, фунда
менти – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, покрівля відсутня, рік
будівництва – орієнтовно 1986, загальна площа приміщень – 405,6 м2, системи
інженерного забезпечення відсутні, фізичний стан незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0945 га, кадастровий номер
3521782700:51:000:0892. Цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 129 700,00 грн,
у т. ч. приміщення лазні (магазину) – 102 900,00 грн, земельної ділянки – 26 800,00
грн. ПДВ – 25 940,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 155 640,00 грн, у т. ч. примі
щення лазні (магазину) – 123 480,00 грн, земельної ділянки – 32 160,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
15 564,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) 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 Кіро
воградській 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 Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 21 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) 25 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, заре
єстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. 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 до
кументів, 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 отри
мати 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 – нежитлова будівля,
літ. А-3, загальною площею 1 080,4 м2.
Адреса об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б.
Балансоутримувач: Відділ Держгеокадастру у м. Червонограді Львівської
області.
Код за ЄДРПОУ 39873719. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська об
ласть, м. Червоноград, вул. С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної части
ни м. Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина
конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні заповне
ння, зруйновані всі інженерні комунікації (електрика, водопостачання, каналізація,
опалення та газопостачання), наявні сліди сирості та ураження грибком на стінах.
Часткове руйнування цегляної кладки.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 676 300,00 грн, ПДВ – 335 260,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 2 011 560,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта стано
вить 201 156,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження
об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов до
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говору купівлі-продажу; питання землекористування вирішується покупцем після
укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта.
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.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10.04.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «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 проведен
ня 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(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
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 спеціалі
зована» (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, затвер
дженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра
їнська 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).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею 84,2 м2 разом
із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського (ко
лишня Чапаєва), 1/17.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041).
Адреса балансоутримувача: 39001, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Воло
димирівська, 144.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину розташована окремо. По
верхів – 1. Рік побудови – 1982. Фундамент бутовий, стіни цегляні, перекриття – з/б
плити, підлога – бетон, покрівля – азбестоцемент, інженерні комунікації – наявні
електрика, газопровід. Загальна площа – 84,2 м2.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,017 га, кадастро
вий номер земельної ділянки 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі
житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 70 000,00 грн, у т. ч. ціна об’єкта нерухомос
ті – 45 090,00 грн, ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 24 910,00
грн. ПДВ – 14 000,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 84 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно
до цільового призначення згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт
приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали,
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передба
чені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у
разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника всіх зобов’язань за договором, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджу
ється ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у до
говорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведен
ня 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
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про
водиться 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 нака
зом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 8 400,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при
дбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській об
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Повторний аукціон в електронній формі буде проведено Українською
універсальною біржею (http://uub.com.ua) 18 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в повторному аукціоні в електронній формі та фотокопії докумен
тів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української
універсальної біржі: http://auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української уні
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52. Тел. (0532) 56-00-37) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії до
кументів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 квітня 2017 року
до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418 тел.: (0532)
56-35-55, 2-24-86.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова
будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г),
зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа (№ 1) та замощення (І-ІІ асфальто
бетон та бутовий камінь).
Адреса об’єкта: вул. Першотравнева, 29, м. Путивль, Сумська обл.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської Служби України у
Путивльському районі Сумської області.
Інформація про групу інвентарних об’єктів: Дата будівництва – 1988 рік. Тех
нічна характеристика об’єктів: нежитлова двоповерхова будівля з підвалом: фун
дамент – залізобетонні блоки; стіни цегляні; перегородки – залізобетонні блоки;
перекриття – залізобетонні плити; покрівля рулонна сумісна; підлога – бетонна
основа, лінолеум, керамічна плитка; вікна двійні дерев’яні, двері металеві, доща
ті; оздоблення – штукатурка, шпалери, керамічна плитка; інженерні комунікації –
електропостачання, водогін, опалення демонтовано.
Цегляний гараж: фундамент бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекрит
тя – залізобетонні плити; покрівля шиферна; підлога – бетонна; ворота металеві;
оздоблення – штукатурка, фарбування; інженерні комунікації – електропостачан
ня, опалення демонтовано.
Металева огорожа: залишки металевої решітки в металевих стовпчиках.
Замощення – асфальтобетонне покриття, бутовий камінь.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 776 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 932 232,00 грн, у т. ч. ПДВ –
155 372,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 93 223,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час екс
плуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної без
пеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у
встановленому законодавством порядку, питання землекористування вирішується
покупцем відповідно до вимого законодавства.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
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 ме
тодом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
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 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв – 6 квітня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для до
відок (0542) 36-21-83.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху № ІІ, ІV,
22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2.
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, 4.
Відомості про об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху
№ ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2,
рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 126 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 105 800,00 грн, ПДВ – 21 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль
ного посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта прива
тизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу, прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому за
конодавством порядку.
3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 12 696,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
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, зареє
строваного 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 Прикарпатської універсальної товарної бір
жі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та на
лежним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також до
кази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до ви
мог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під
лягають 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, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 14 квітня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10 квітня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (При
карпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шев
ченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності
Назва об’єкта: підземний склад готової продукції з інженерною інфраструк
турою загальною площею 18 306,80 м2 (разом із земельною ділянкою), що не
увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське хлібоприймальне підприєм
ство» (ліквідовано).
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Завод
ська, 9а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлова будівля підземного
складу готової продукції (літ. П), тамбур (літ. П2), навіси (літ. П1, П3, П4), площад
ки № 3, 4, 5. Загальна площа об’єкта – 18 306,8 м2. Рік побудови – 1963 (згідно з
технічним паспортом).
До інженерної інфраструктури об’єкта входять: залізничні колії, автодороги, лінія
електропередачі зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація вигрібна,
зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 7,0419
га, цільове призначення – секція J 11.02 (для розміщення та експлуатації осно
вних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної про
мисловості, машинобудівної та іншої промисловості). Кадастровий номер
6321255400:03:000:0743.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 409 200,00 грн,
у т. ч.: вартість земельної ділянки – 1 206 200,00 грн; ПДВ об’єкта приватизації –
481 840,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 891 040,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль
ного посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта прива
тизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу, прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке
входить до складу об’єкта приватизації, у тому числі державну реєстрацію права
власності на земельну ділянку у встановленому законом порядку.
3. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення
згідно з Земельним Кодексом України.
4. Забезпечити дотримання санітарно-екологічних норм під час експлуатації
об’єкта згідно з чинним законодавством України та не допускати збереження небезпеч
них речовин, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.
5. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 289 104,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
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, зареє
строваного 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 Прикарпатської універсальної товарної бір
жі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та на
лежним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також до
кази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до ви
мог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під
лягають 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, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
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Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 14 квітня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10 квітня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (При
карпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шев
ченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: осно
вна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж,
Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.
Адреса об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів,
вул. Центральна, 6.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код
за ЄДРПОУ 00022668).
Адреса балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Інформація про об'єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком (літ. А-3) за
гальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою»,
розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний технічний
стан – незадовільний; фізичний знос – 42,85 %. Будівля не експлуатується, потребує
капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі та спору
ди: насосна станція (літ. Б) площею 34,2 м2; котельня (літ. Г) площею 105,8 м2; гараж
(літ. Е) площею 64,3 м2; гараж (літ. В) площею 74,2 м2; вбиральня (літ. Д) площею
3,7 м2 – побудовані з червоної цегли; каналізаційні колодязі 2-8. Загальний технічний
стан – незадовільний. Фізичний знос – 49 %. Будівлі не експлуатуються, потребують
капітального ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, тепло
постачання, каналізація – не діючі. Загальна площа земельної ділянки – 3 680,0 м2.
На земельній ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому залізобетонно
му підземному приямку металева ємність на 8 м3 для зберігання рідкого палива, яка
конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що знаходиться за адре
сою: с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б і належить Національному банку України
(свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, серія
САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна без ПДВ – 256 400,00 грн, ПДВ – 51 280,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 307 680,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець ви
значає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження на
вколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним за
конодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 30 768,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкась
кій області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Держав
на казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 квітня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 24 квітня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен
ня 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. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) 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 дер
жавної 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 в робочі дні за місцем
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській облас
ті за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля колишньої грибниці (літ. W) колишнього ЗАТ «Черкась
кий завод «Строммашина» загальною площею 412,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 18018, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля,
обшита металевими листами, має два окремих входи. Висота будівлі – 2,9 м.
Фундамент – кам’яні або металеві стовпи; стіни, перегородки цегляні, металеві,
каркасно-щитові з частковим заповненням цеглою, в деяких приміщеннях оздо
блені керамічною плиткою та вапняковим біленням; підлога бетонна; вікна дерев’яні
з металевими решітками; дах – металопрофільні листи. Будівля розташована на
території колишнього ЗАТ, не використовується за призначенням. Комунікаційні
мережі: водопостачання, водовідведення, опалення, електромережі підведені до

будівлі, але потребують капітального ремонту. Фізичний знос об’єкта – 40%. За
гальний фізичний стан – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо під об’єкт не ви
ділена.
Початкова ціна без ПДВ – 218 570,00 грн, ПДВ – 43 714,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 262 284,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше використання об’єкта покупець
вирішує самостійно; дотримуватись санітарно-екологічних норм експлуатації
об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та утримання прилеглої тери
торії в належному санітарному стані; питання землекористування вирішується
покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законо
давством порядку.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одер
жувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстра
цію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 26 228,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 20 квітня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 24 квітня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен
ня 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 на сайт Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https//www:utsb.сom.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за
свідчені 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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, телефон (0472)
37-26-61.

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Львівська область

Навчальний корпус (540 місць) разом із земельною ділянкою площею 0,5 га
за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с.Княжий Міст, вул. Я. Мудрого, 36. Ка
дастровий номер земельної ділянки 4622482400:04:009:0017. Категорія земель: зем
лі житлової та громадської забудови. Приватизовано юридичною особою, яка єдина
подала заяву на участь в аукціоні, за 413 229,95 грн, у т. ч. ПДВ – 68 871,66 грн (ціна
продажу об’єкта незавершенного будівництва з урахуванням ПДВ – 46 389,95 грн,
ціна продажу земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 366 840,00 грн).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, що
підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.03.2017 № 404)

АПАРАТ ФДМУ

Оздоровчий комплекс «Прикарпаття» разом із земельною ділянкою за адре
сою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Грушевського, 7.

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності, що
підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.03.2017 № 405)

Львівська область

Лікарня за адресою: 80300, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Гійче, вул. Мо
лодіжна, 1а.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про повторний продаж на аукціоні
в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва державної
власності разом із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 90-квартирний житловий
будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська обл.,
48300.
Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Тернопільської об
ласної державної адміністрації.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: окремо стоячий п’яти
поверховий житловий будинок площею забудови 993,0 м2, загальною площею 4
671,5 м2, висота поверхів – 2,6 м, будівельний об’єм будівлі – 15 590,0 м3, група
капітальності – ІІІ. Об’єкт розташований в межах території населеного пункту
в периферійній частині міста в зоні житлової забудови. Об’єкт незавершеного
будівництва перебуває в занедбаному стані, початок його будівництва – більше
25 років тому, припинений будівництвом – в 1997 році. Будівля розташована в
периферійній частині міста на відстані 500,0 м з виїздом на трасу в напрямку
обласного центру. Вхід до будівлі забезпечується з фронтального та дворо
вого фасадів. Всього в будівлі наявні 4 входи. Під всією будівлею влаштовано
підвальні приміщення, входи до яких розташовані в торцях будинку. Будівля
розбита на окремі дві секції. Наявні окремі входи, що забезпечує автономність
секцій. Комунікації в будівлі – відсутні. Готовність об’єкта: до 38%. При добудові
ОНБ можлива зміна параметрів внутрішніх приміщень. Коефіцієнт забудови зе
мельної ділянки – 20 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5 га, кадастровий
номер 6124210100:03:001:0895, категорія земель: землі житлової та громадської
забудови, земельні сервітути: не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 3 354 510,00 грн (три
мільйони триста п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.), у т. ч. вартість
об’єкта незавершеного будівництва – 2 994 510,00 грн (два мільйони дев’ятсот
дев’яносто чотири тисячі п’ятсот десять грн 00 коп.), вартість земельної ділянки –
360 000,00 грн (триста шістдесят тисяч грн 00 коп.). ПДВ об’єкта незавершеного
будівництва разом із земельною ділянкою – 670 902,00 грн (шістсот сімдесят тисяч
дев’ятсот дві грн 00 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 4 025 412,00
грн (чотири мільйони двадцять п’ять тисяч чотириста дванадцять грн
00 коп.), у т. ч. вартість об’єкта незавершеного будівництва – 3 593 412,00 грн (три
мільйони п’ятсот дев’яносто три тисячі чотириста дванадцять грн 00 коп.), вартість
земельної ділянки – 432 000,00 грн (чотириста тридцять дві тисячі грн 00 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановле
ного цільового використання земельної ділянки протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва
разом із земельною ділянкою.
2. 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.
3. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт при
ватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта не
завершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
4. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього при
родного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будів
ництва разом із земельною ділянкою, на якій розташований цей об’єкт, можливе
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівни
цтва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний протягом добудови до моменту
введення об’єкта незавершеного будівництва в експлуатацію та підписання акта
підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати про
давцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про ви
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конання умов договору та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням
договору купівлі-продажу.
7. У разі невиконання умов продажу, договір купівлі-продажу підлягає розірван
ню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розі
рвано договір купівлі-продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність
за актом приймання-передавання, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 402 541,20 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911,
одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код ЄДРПОУ 14037372, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37187501900001, одержувач – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код ЄДРПОУ
14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, МФО 838012.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 14 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 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 Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 за № 1147/27592 (з внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, по
даються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) ори
гінали 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 в електронній формі про
водиться 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 нака
зом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (з внесеними змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 10 квітня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. До
даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адре
сою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного
будівництва державної власності – лазні, що перебувала
на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці Хотинського району
Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на око
лиці (в периферійній зоні) с.Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на
відстані 250,0 м від дороги загального користування на території колишньої тварин
ницької ферми поруч з приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну
ділянку з незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані земляні
роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або
таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного майдан
чика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, када
стровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 632,00 грн (дві тисячі шістсот
тридцять дві гривні 00 копійок), у т. ч.: ПДВ – 526,40 грн (п’ятсот двадцять шість
гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 158,40 грн (три тисячі сто
п’ятдесят вісім гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію з правом зміни
первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта не
завершеного будівництва.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує са
мостійно відповідно до вимог чинного законодавства, після набуття права влас
ності на об’єкт.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здій
снюється 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 за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 315,84 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 від
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 14.04.2017 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 Фонду державного майна України
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: 10.04.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До
даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре
сою: 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 продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності –
двоквартирного житлового будинку
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дво
квартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий за
вод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка Застав
нівського р-ну Чернівецької обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний жит
ловий будинок з відсотком готовності 3 % являє собою котлован під будівництво
житлового будинку розміром 12 х 7 м та глибиною 3,5 – 4,0 м. Об’єкт не законсер
вований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється Земельна
ділянка розташована в центральній частині селища. Район розташування об’єкта
характеризується добре розвиненою інфраструктурою. Поруч розташований
адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, када
стровий № 7321555400:01:004:0050 для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 5 023,00 грн (п’ять
тисяч двадцять три грн 00 коп.), у т. ч.: ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн
(одна тисяча чотири грн 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 6 027,60 грн (шість тисяч
двадцять сім грн 60 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Зе
мельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з момен
ту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує са
мостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права влас
ності на об’єкт.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт 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 будів
ництва 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 в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здій
снюється 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 602,76 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 від
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 14.04.2017 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
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методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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: 10.04.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До
даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре
сою: 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 – клубу,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь»
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці, Хотинський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб розташований
в центральній частині с. Гордівці Хотинського р-ну неподалік сільської ради, на

відстані 40,0 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику
на фундаменті колишнього старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити пере
криття відсутні. Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або
таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, перебуває в стадії руйнування,
по межах будівельного майданчика огорожа відсутня.
Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для бу
дівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування,
0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 17 141,00 грн (сім
надцять тисяч сто сорок одна гривня 00 коп.), у т. ч.: ПДВ – 3 428,20 грн (три тисячі
чотириста двадцять вісім гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 20 569,20 грн (двадцять
тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобовязаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва про
тягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта неза
вершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до вимог чинного
законодавства України після набуття права власності на об’єкт.
3. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати до
тримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
4. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розби
рання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
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 здій
снює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 2 056,92 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 від
сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 14.04.2017 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 проведен
ня 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 реє
страції заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Уні
версальної 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: 10.04.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До
даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре
сою: 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.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32
підлягають приватизації шляхом продажу
на аукціоні
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають
приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 15.03.2017 № 403)

МИКОЛАЇВСЬКА область

Майновий комплекс колишнього піонерського табору разом із земельною
ділянкою за адресою: 57160, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Рад
сад, вул. Миру, 1а, що перебуває на балансі ПАТ «Радсад» (код за ЄДРПОУ
00413989).

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб»
Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення – «Шаховий клуб».
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000; ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50026, м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт соціально-культурного призначен
ня – «Шаховий клуб», до складу якого входять: будівля шахового клубу (літ. А-1)
загальною площею 72,2 м2 з ґанками літ. а, а1, огорожа № 1 – 99,4 м2, літній май
данчик – вимощення «І» – 87,9 м2.
Введений в експлуатацію у 1957 році.
Технічний стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 190 763,00 грн, ПДВ – 38 152,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 228 915,60 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю
діяльності для надання послуг населенню міста на рівні соціальних стандартів та
нормативів, передбачених законодавством; забезпечити під час експлуатації об’єкта
виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта
та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України;
подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням,
у порядку, що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно
в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані с посвідченням договору купівлі-продажу.
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 № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 22 891,56 грн, що становить 10 % початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначей
ській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «попередня сплата 10 % від по
чаткової ціни об’єкта об’єкта соціально-культурного призначення (група Ж) – «Ша
ховий клуб», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4»).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 10
квітня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (https://torgi.tbe.com.ua) 14 квітня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 9 вересня 2015 року № 1325 та 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 на сайті Товарної біржі «Катеринославська»:
http://torgi.tbe.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дні
про, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
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 Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року 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 Дніпропетровській об
ласті за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Мозоліївка, вул. Гло
бинська, 44.
Балансоутримувач: СТОВ «Пронозівське» (ліквідоване).
Адреса балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля лазні площею 66,3 м2
1967 року побудови розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський рай
он, с. Мозоліївка, вул. Глобинська, 44. Фундамент – бутовий камінь, перекриття –
з/бетонні плити; підлога бетонна; інженерні комунікації відсутні. Загальний стан –
будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0765 га, када
стровий номер земельної ділянки 5320687204:04:001:0176. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови – 03.15. Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 30 200,00 грн (тридцять тисяч двісті гри
вень 00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж – 9 840,00 грн (дев’ять тисяч вісімсот
сорок гривень 00 копійок), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт
групи Ж, – 20 360,00 грн (двадцять тисяч триста шістдесят гривень 00 копійок).
ПДВ – 6 040,00 грн (шість тисяч сорок гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 36 240,00 грн (тридцять
шість тисяч двісті сорок гривень 00 копійок).
Умови продажу об’єкта:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; в установлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; подальше
використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення
згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його
повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо
виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають
свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчу
ження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта прива
тизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань
за договором, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного май
на України; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у до
говорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведен
ня 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 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про
водиться 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 нака
зом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 3 624,00 грн (три тисячі шістсот двадцять чотири гривні
00 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержува
чу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача:
Державна казначейська служба України , МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при
дбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській об
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею (https://centrex.com.ua.) 18 квітня 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Центральної універсаль
ної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36 офіс 214, тел.: (0532) 69-70-50,
(044) 331-34-35, електронна адреса: info@centrex.com.ua.). Протягом двох кален
дарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на
адресу Центральної універсальної біржі оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 квітня 2017 року
до16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській облас
ті за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: їдальня-магазин (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Новомосковське,
вул. Весняна, 13/2.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро», код за ЄДРПОУ 33014041.
Адреса балансоутримувача: Полтавська обл., м. Глобине, вул. Володими
рівська, 144.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею
466,3 м2 1987 року побудови розташована за адресою: Полтавська обл., Глобин
ський р-н, с. Новомосковське, вул. Весняна, 13/2. Фундамент – бетон, перекриття –
з/бетонні плити; підлога бетонна; інженерне обладнання – електрика, газопровід.
Загальний стан – будівля потребує ремонту.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельної ділянки – 0,0742 га, када
стровий номер земельної ділянки 5320610104:04:001:0022. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 71 000,00 грн (сімдесят одна тисяча гривень
00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж – 51 140,00 грн (п’ятдесят одна тисяча сто
сорок гривень 00 копійок), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт гру
пи Ж, – 19 860,00 грн (дев’ятнадцять тисяч вісімсот шістдесят гривень 00 копійок).
ПДВ – 14 200,00 грн (чотирнадцять тисяч двісті гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 85 200,00 грн (вісімдесят
п’ять тисяч двісті гривень 00 копійок).
Умови продажу об’єкта:
в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; в установлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт
приватизації; збереження профілю діяльності протягом 3 (трьох) років; подальше
використання земельної ділянки здійснювати відповідно до цільового призначення
згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його
повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо
виконання умов договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають
свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчу
ження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта прива
тизації можливе лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань
за договором, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується Фондом державного май
на України; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у до
говорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку про
ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціо
ні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про
водиться 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 нака
зом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами)
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 8 520,00 грн (вісім тисяч п’ятсот двадцять гривень 00
копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться одержувачу – РВ
ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: Дер
жавна казначейська служба України, МФО 820172, р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при
дбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській об
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області,
МФО 831019, р/р № 37185500900001.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від
сотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://uub.com.ua) 18 квітня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є до
датками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсаль
ної біржі:http://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, тел. (0532) 56-00-37) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 14 квітня 2017 року
до 16.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській облас
ті за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 тел.:
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки № 1: приміщення заправки (літ. З) площею 33,9 м2, приміщення для ємкостей (літ. Н) площею 65,5 м2 з піднавісом та площадка
з асфальтовим покриттям площею 1 490,17 м2 для під’їзду до заправки.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, мкр-н Незалежності (вул. Ватуті
на), 55а. Балансоутримувач: Житомирське міжрайонне управління водного госпо
дарства (м. Житомир, мкр-н Незалежності (вул. Ватутіна), 55а). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Вояж 1».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 180,0 м 2 в
4-поверховому адміністративному будинку (літ. А), в т. ч.: у підвалі площею
43,0 м2, на третьому поверсі площею 7,2 м2, на четвертому поверсі площею
129,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Покровська (Що
рса), 16. Балансоутримувач: Служба автомобільних доріг у Житомирській області
(м. Житомир, вул. Покровська (Щорса), 16). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито
мирській області; платник робіт з оцінки – ДП Український Державний інститут з
проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор».
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 Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 6,0 м2 на 1-му
поверсі адмінбудівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Бердичів, вул. Б. Хмельницького, 24а. Балансоутримувач: Державна фіс
кальна служба України, в оперативному управлінні (користуванні) Бердичівської
об’єднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Жито
мирській області (Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Б. Хмельницького, 24а).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2017.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки –
ФОП Романович В. І.
 Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення площею 40,5 м2 одноповерхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів,
вул. Європейська, 49. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський об
ласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Дата оцінки: 31.03.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПП Фірма «Санітас».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти гос
подарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними

напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповіда
ють об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан
ня, 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 за
лучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна,
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до
Положення формами.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення
до нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) максимальна ціна по
слуг з оцінки майна, що буде розглядатись конкурсною комісією, становить
2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожно
му об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати про
ведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно 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.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Частина приміщень загальною площею 114,1 м2 (приміщення № 4-9,
11-13, 13а, 13б, 14, 15, 15а, 15б, крило А згідно з технічним паспортом) на
1-му поверсі старого (недіючого) навчального корпусу, що обліковується на
балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за адресою: ІваноФранківська обл., с-ще Богородчани, вул. Шевченка, 59. Запланована дата оцінки:
31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Рожак Г. В.
 2. Частина приміщення пожежного депо загальною площею 71,96 м2,
що обліковується на балансі Аварійно-рятувального загону спеціального призна
чення Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій, за адре
сою: м. Івано-Франківськ, вул. Б. Хмельницького, 92в. Запланована дата оцінки:
31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Чиж Ю. О.
 3. Частина приміщення першого поверху площею 6,0 м2, що облікову
ється на балансі Надвірнянської об’єднаної Державної податкової інспекції голов
ного управління ДФС в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська
обл., м. Надвірна, вул. Визволення, 2. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Максімко Г. І.
 4. Частина приміщення Яремчанської податкової інспекції площею
9,0 м2, що обліковується на балансі Надвірнянської об’єднаної Державної подат
кової інспекції головного управління ДФС в Івано-Франківській області, за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Курортна, 4/2. Запланована дата оцінки:
31.03.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ТОВ «Надвірнянська друкарня».
 5. Частина приміщення горища загальною площею 40,0 м2 у навчальному корпусі № 1, що обліковується на балансі Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Кар
патська, 15. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження догово
ру оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ПрАТ «МТС Україна».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, каль
куляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (від
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися кон
курсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 кален
дарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов
леною формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких
зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надава
тимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Поло
ження про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом
ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про
діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремле
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо
досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також за
лучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (ква
ліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути за
вірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або по
дана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон
курсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид
вартості

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
Платник

Замовник

Ринкова

31.03.17

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення площею 28,9 м2 на 1-му поверсі адмінТОВ
РВ ФДМУ
будівлі за адресою: Київська обл., смт Макарів, вул. Фрунзе, 26,
«Мобілепо Київській
що перебуває на балансі Управління Державної казначейської
Модус»
області
служби України у Макарівському районі

22 березня 2017 року

№
з/п

Назва об’єктів

Платник

Ринкова

31.03.17

Ринкова

31.03.17

Ринкова

31.03.17

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

Ринкова

31.03.17
Спеціальна

31.03.17

РВ ФДМУ
по Київській
області

РВ ФДМУ
по Київській
області

Ринкова

31.03.17

Замовник

Ринкова

2 Нежитлове приміщення № 98 площею 104,2 м2 та нежитлове
ТОВ «Славуприміщення № 99 площею 17,7 м2 за адресою: Київська обл.,
тичгазконтракт»
м. Славутич, вул. Ентузіастів, 7, що перебувають на балансі ВП
«Авторемонтсервіс» ДП НАЕК «Енергоатом»
3 Частина тераси залу офіційних делегацій площею 40,0 м2 за адреПП «ПАВО
сою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «БоГРУП»
риспіль», що перебуває на балансі ДП «Зал офіційних делегацій»
4 Нежитлове приміщення площею 20,0 м2 на 2-му поверсі термінаПП «ПАВО
ла «В» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «МіжнародГРУП»
ний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Зал
офіційних делегацій»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Частина приміщення площею 9,0 м2 територіального сервісного
ПАТ «Акціоцентру № 3243 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Бронерний Банк
варської сотні, 4а, що перебуває на балансі Регіонального сер«Експресвісного центру МВС в Київській області
Банк»
6 Частина приміщення площею 4,4 м2 територіального сервісноПАТ «Акціого центру № 3242 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,
нерний Банк
вул. Сухоярська, 18а, що перебуває на балансі Регіонального
«Експрессервісного центру МВС в Київській області
Банк»
2
7 Частина приміщення площею 9,3 м територіального сервісноПАТ «Акціого центру № 3241 за адресою: Київська обл., смт Баришівка,
нерний Банк
вул. Польова, 3, що перебуває на балансі Регіонального сервіс«Експресного центру МВС в Київській області
Банк»
8 Частина приміщення площею 5,7 м2 територіального сервісного
ПАТ «Акціоцентру № 3249 за адресою: Київська обл., Ставищенський р-н,
нерний Банк
с. Винарівка, вул. Лісова, 39, що перебуває на балансі Регіональ«Експресного сервісного центру МВС в Київській області
Банк»
2
9 Частина приміщення № 226 площею 3,7 м на 3-му поверсі
Представпасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл.,
ництво
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»,
«ЕЛЛІНЕЙР
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
С. А.»
10 Будівля автогаража (літ. «В») площею 182,0 м2 за адресою:
ФОП НаКиївська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 45а,
вроцький
що перебуває на балансі Департаменту з питань цивільного заОлександр
хисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської
Володимиобласної державної адміністрації
рович
11 Замощення площею 600,0 м2 за адресою: Київська обл., БороФОП Грудянський р-н, смт Немішаєве, вул. Біохімічна, що перебуває на
зинський
балансі Відокремленого підрозділу Національного університету
Олег Олекбіоресурсів і природокористування України «Немішаївський агросандрович
технічний коледж»
31.03.17

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: частина стоянки вантажних автомобілів автотермінала «Закарпаття» площею 29,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., Ужгородський р-н, с. Великі Лази, мкр-н «Новий», вул. Східна, 3. Найменування
балансоутримувача: Філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського держав
ного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних
засобів «Укрінтеравтосервіс» (тел. (0312) 66-04-12). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт
з оцінки: ТОВ «лайфселл». Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 01.03.2017: 2 472,78 грн. Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 114,88 грн/м2 станом
на 06.02.2017. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практич
ної 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».
Вимогами 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, інфор
мація 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 претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, кальку
ляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2); подібними об’єктами до об’єкта оцінки
є: приміщення, частини будівель, зокрема, офісна, торговельно-офісна, торговельна
нерухомість та нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закар
патській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

31.03.17 31.03.17 31.03.17 Дата оцінки
СпеціВид
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Продовження таблиці

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, за
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – По
ложення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку ви
конання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про про
ведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встанов
леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність пре
тендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оціню
вачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу ка
дрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київ
ській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 06.04.2017 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15,
РВ ФДМУ по Київській області об 11.00, телефон для довідок 200-25-36.

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 оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 308)
загальною площею 34,6 м2 на шостому поверсі будівлі. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський
проектний інститут ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-6204 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ФОП Спас Ростислав Ігорович.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
4,0 м2 на першому поверсі в будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутриму
вач: ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для укладеня договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник робіт з
оцінки – ТзОВ «Талісман Тревел».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення (№ 24 (частина), № 25, № 26) у підвалі триповерхової будівлі гуртожитку № 3 загальною
площею 43,34 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шімзерів, 5а.
Балансоутримувач: Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон за
мовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорцій
ний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів,
вул. Шімзерів, 5а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Копняк Любомира Іванівна.
 4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
15,2 м2, а саме: приміщення на горищі площею 11,2 м2 та частина даху площею
4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 81500, Львівська обл., м. Городок,
вул. Львівська, 1а. Балансоутримувач: Відділ агропромислового розвитку Горо
доцької райдержадміністрації Львівської області. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ орен
ди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце роз
ташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2017 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Мозола Неля Ярославівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у ІІ – ІІІ кварталах 2016 року та
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця – 2 080,00 грн
для нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватись відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го 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 чинно
го 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 май
нових 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 до
датках 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 організаційно-документального забезпе

чення та адміністративно-господарської роботи 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 слід зробити від
мітку «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.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в коридорі лікувального корпусу з блоком культмасового призначення на першому поверсі
шестиповерхової будівлі МРЦ площею 2,0 м2 (розміщення банкомата). Міс
цезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл. Балансо
утримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Державний ощадний банк».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 11,0 м2 (розміщення
офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. В. Козака, 1, м. Полтава. Балансоутри
мувач: Полтавський філіал «НДІпроектреконструкція». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки:
31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 ка
лендарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській
області. Платник виконаних робіт: ФОП Грисько А. С.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 17,1 м2 (розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря
О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ
«Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ПП «КВІД – TV».
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення у будівлі
продовольчо-речового складу загальною площею 40,4 м2 та частина нежитлового приміщення в будівлі штабу загальною площею 23,6 м2 (розміщення
майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кре
менчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Кременчуцька виховна колонія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПП Центр соціальної
та трудової реабілітації інвалідів «Інвасервіс».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень виробничого корпусу площею 517,6 м2 (розміщення майстерні). Місцезнаходження об’єкта: вул.
Лікаря О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач:
ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ТОВ «Компанія Гірас».
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в фойє лікувального
корпусу з блоком культмасового призначення на першому поверсі трипо
верхової будівлі МРЦ загальною площею 5,0 м2 (розміщення буфету). Місце
знаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл. Балансо
утримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необ
хідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Ключко О. О.
 7. Назва об’єкта: нежитлове приміщення учбового корпусу № 1 площею
21,8 м2 (розміщення перукарні). Місцезнаходження об’єкта: вул. Небесної Сотні,
73, м. Хорол, Полтавська обл. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна
академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних ро
біт: ФОП Потерайло Л. Б.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповне
ною інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен
денту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному кон
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеною ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт неру
хомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 200,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 31.03.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 06.04.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській об
ласті). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул. Горького,
14а. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Сігаєв Д. М.
 2. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 25,1 м2 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміні
страція). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна,
23. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Конотоп
ський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 3. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 15,7 м2 (балансоутримувач – Конотопська районна державна адміністрація).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Соборна, 23. Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Громад
ська організація «Конотопська районна організація Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України».
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 39,0 м2
(балансоутримувач – Глухівське управління Державної казначейської служби Укра
їни Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Глухів,
вул. Терещенків, 44. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії дого
вору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – Скосер О. В.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 50,1 м2
(балансоутримувач – Полтавське казенне експериментальне протезно-ортопедич
не підприємство). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Білопільський
шлях, 20. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки
об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ
«Суми Автомаксимум».
 6. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 30,4 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та кому
нікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнахо
дження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сум
ській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Гайдук С. Ю.
 7. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею
12,6 м2 (балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій
з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки –
продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
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майна) – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Гайдук С. Ю.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сер
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі».
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 додат
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претен
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровід
ним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів – 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 5 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 30 березня 2017 року
(включно).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (поз. 5, 7, 8, 9,
15, 16, 17) загальною площею 208,7 м2 на першому поверсі адмінбудинку Головного управління ДФС у Тернопільській області, що перебуває на балансі Го
ловного управління ДФС у Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Білецька, 1, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Онищак Оксана Ярославівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 78 691,73 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення котельні літ.
«А» поз. 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 загальною площею 102,0 м2, що перебу
ває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної
державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 18,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника кон
курсу (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електро
нна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Лайттер». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 843,04 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення гаражів літ.
«А» поз. І, ІІ, ІІІ загальною площею 236,3 м2, що перебуває на балансі Департа
менту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністра
ції. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Микулинецька, 18, м. Тернопіль. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної
плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника кон
курсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській
області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Світлоцентр». Балансова залишкова вартість
об’єкта оцінки станом на 31.01.2017: – 1 559,02 грн. Дата оцінки (дата, на яку про
водиться оцінка майна): 31.03.2017.
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 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені 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 діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля
нок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта
оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта оціночної діяльності, який по
дає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з ура
хуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у роз
ділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ
лення 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 оцін
ки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у ви
конанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вар
тість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі бу
дівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної
нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування; об’єктами поді
бними до об’єктів оцінки № 2, 3 – нерухоме майно – будівлі і споруди виробничої,
виробничо-складської та складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504.
Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпе
чення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності
I. Повернення в державну власність.
 Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва «Сільське
відділення зв’язку (СОС-3)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, с. Подвірки. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна
оцінка розміру збитків, завданих об’єкту незавершеного будівництва «Сільське
відділення зв’язку (СОС-3)» за час володіння ним Науково-виробничим підпри
ємством «Електромонтаж». Основні види продукції(послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних за
собів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема
теріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активівстаном
на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –. Місце
розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки
(ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата, на яку про
водиться оцінка майна): 05.12.2016.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета
Інформація
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримупроведення про замовниДата оцінки
з/п
вач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
оцінки
ка/платника
1 Частина вестибуля 1-го поверху 4-поверхового уч09.02.17
Визначення
ФОП Голобового корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4», пам’ятка
вартості об’єкта тенко С. С.
архітектури) загальною площею 4,0 м2 за адресою:
з метою продовження договом. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі
ру оренди
Харківського національного університету радіоелектроніки, 02071197, тел.: 702-10-16, 702-18-07

№ 22 (1042)

Продовження таблиці
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Мета
Інформація
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримупроведення про замовниДата оцінки
з/п
вач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
оцінки
ка/платника
2 Ділянка покрівлі 5-поверхової будівлі гуртожитку (інв.
22.03.17
Визначення
ПРаТ «МТС
62978, літ. «А-5») загальною площею 19,6 м2 за адревартості об’єкта Україна»
з метою продосою: м. Харків, вул. Ціліноградська, 42а, що перебуває на балансі Харківського автотранспортного технівження договору оренди
куму ім. С. Орджонікідзе, 02128365, тел. 731-28-72
3 Нежитлові приміщення – частина коридору на пер27.01.17
Визначення
ФОП Лешому поверсі (біля сходів) п’ятиповерхової будівлі
вартості об’єкта сик Д. О.
гуртожитку № 2 (інв. № 10300061) загальною площею
з метою продо6,0 м2 за адресою: м. Харків, Отакара Яроша, 11,
вження договощо перебувають на балансі Харківського національру оренди
ного університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел.:
705-12-47, 707-52-31
4 Нежитлові приміщення кімн. № 1-12, І на першому
13.02.17
Визначення
«ПАТ «Плінповерсі 2-поверхової будівлі заводської їдальні (літ.
вартості об’єкта фа» 712
К-2) загальною площею 327,5 м2 за адресою: м. Харз метою продоків, вул. Червоножовтнева, 75/77, що перебувають на
вження договобалансі Приватного акціонерного товариства «Харру оренди
ківський машинобудівний завод «Плінфа», 00240253,
тел.: 712-11-33, 734-90-52, 734-91-75
5 Частина даху 9-поверхового гуртожитку № 11 загальНа дату укла- Визначення
ПрАТ «МТС
ною площею 12,0 м2 за адресою: м. Харків, пров.
дення договору вартості об’єкта Україна»
Електроінструментальний, 6а, що перебуває на балансі на проведення оренди з метою
Студентського містечка Національного аерокосмічного
незалежної передачі в
університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 23912896,
оцінки
оренду
тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64
6 Частина даху 5-поверхового гуртожитку № 5 загальНа дату укла- Визначення
ПрАТ «МТС
ною площею 36,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чка- дення договору вартості об’єкта Україна»
на проведення оренди з метою
лова, 5 що перебуває на балансі Студентського
містечка Національного аерокосмічного університету
незалежної передачі в
оцінки
оренду
ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», код: 23912896,
тел.: 057-7884686, 7884541, 3151164
7 Нежитлова 2-поверхова будівля польової дослідної
28.02.17
Визначення
ПСГП «ЛЕОН»
лабораторії «Токи в землі» (інв. № 1031000017,
вартості об’єкта
літ. «А-2») загальною площею 679,8 м2 за адресою:
з метою продоХарківська область, Вовчанський р-н, с. Старий Салвження договотів, вул. Харківський шлях, 4, що перебуває на балансі
ру оренди
Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», 7076600
8 Нежитлова одноповерхова будівля, пам’ятка архіНа дату укла- Визначення
ТОВ «АВЕНЮ
тектури, загальною площею 102,1 м2 за адресою:
дення договору вартості об’єкта АНІС»
на проведення оренди з метою
м. Харків, вул. Чернишевська, 14, що перебуває на
незалежної передачі в
балансі Департаменту містобудування та архітектури
оцінки
оренду
ХОДА, 02498530, тел.: (057) 700-36-52, 700-36-48
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному
конверті, яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду ви
конання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента
та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної
грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну
грошову оцінку земельної ділянки); строк виконання робіт, який повинен становити
не більше 5 днів для об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному
обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-363320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалася у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема,
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові примі
щення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв),– 2,2 тис. грн, окремо розташованої будівлі – 3,8 тис.
грн; комплекс будівель та споруд – 11,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівни
цтва – 7,4 тис. грн; цілісний майновий комплекс – 28,2 тис. грн; пакет акцій – 36,0
тис. грн; необоротні активи (до 5 тис. од.) – 47,7 тис. грн; об’єкт аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 1 000 м2
(1 га)) – 4,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 7,0 тис. грн;
легкові транспортні засоби – 1,7 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці ви
міру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяль
ності» та дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою:
м. Харків, Театральний майдан, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після
опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири ро
бочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Херсонська область, АРК
та м. Севастополь
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна
 1. Об’єкт: вбудоване приміщення загальною площею 5,0 м2 у будівлі відділення поштового зв’язку № 34, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта»,
за адресою: м. Херсон, просп. 200 річчя Херсона, 16. Замовник: РВ ФДМУ в Херсон
ській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Філія «Херсон – Інфоком». Мета про
ведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею
70,64 м2 в одноповерховій будівлі чайної з виконробською, що перебуває
на балансі Херсонської філії державного підприємства «Адміністрація морських
портів України», за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4. Замовник: РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: Державне підприємство
«Херсонський морський торговельний порт». Мета проведення незалежної оцін
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення кон
курсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки приміщень, яка може бути за
пропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше
ніж 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч
ної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста
новленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з дер
жавною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформа
цію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведен
ня конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господа
рювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 Назва об’єкта оцінки № 1: наскельна вартова башта комплексу Руської
брами з баштами та укріпленнями площею 20,3 м2. Балансоутримувач – На
ціональний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець». Місцезнаходження
об’єкта: вул. Руська, 93, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета про
ведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електро
нна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата
оцінки – 31.03.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Романчук Віктор Анатолійович. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: пам’ятки архітектури та містобудування.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 127,8 м2 на
третьому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Донецький націо

нальний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з
оцінки – ТОВ «Хмельницький центр нових технологій і інновацій». Подібними об’єктами
до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного ви
користання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення другого поверху площею
7,0 м2 навчального корпусу № 4. Балансоутримувач – Хмельницький національ
ний університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/1, м. Хмельниць
кий. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки – 52 219,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: вул.
Інститутська, 11/1, м. Хмельницький. Цільове призначення земельної ділянки – під
адміністративно-навчальні корпуси. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання ро
біт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій об
ласті. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Цимбалюк Оксана Василівна. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (нерухомість комплексного
використання – об’єкти, які поєднують два та більше способів використання).
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 68,0 м2 (у
т. ч. площа загального користування – 4,7 м2) на сьомому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Донецький національний університет
ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.03.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. За
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ТОВ «Діалог-Сервіс». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: примі
щення та частини будівель (нерухомість комплексного використання – об’єкти, які
поєднують два та більше способів використання).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазна
чено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельниць
кий, вул. Соборна, 75, каб. № 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (прий
мальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, орга
нізаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ
по Хмельницькій області (каб. № 1) до 31 березня 2017 року (включно) до 15.30.
Конкурс відбудеться 6 квітня 2017 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 22,82 м2 на третьому поверсі триповерхової виробничої будівлі та приміщення площею
93,02 м2 будівлі гаража. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Чернігівське міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернігів, просп. Миру, 233. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Центр
безпеки «Гранд». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області
(14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон замовника конкурсу (0462) 67-2818. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення оцінки: визначення відновної
вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 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 прак
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціа
лізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
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, інфор
мація 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.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати під
писання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Черні
гівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для до
відок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу на аукціоні.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс Державного підприємства
«Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: м. Київ, вул. Межигірська,
83, що перебуває на балансі ДП «Проектний інститут «Промзернопроект». Вид еко
номічної діяльності (коди КВЕД): 71.12 – діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: основні
засоби – 14 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: основні засоби – 19,7 тис. грн. станом на 30.09.2016. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 31.03.2017.
Конкурс відбудеться 5 квітня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 17.00 28 березня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 5 квітня 2017 року».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено
го 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 прак
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
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, інфор
мація 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 претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

ПІДСУМКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 14.03.2017, переможцями конкурсу визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Північно-східна консалтингова група»
щодо визначення вартості державного пакета акцій публічного акціонерно
го товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» у кількості 21 285
164 шт., що становить 94,534 % 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 – 49,0 тис. грн.
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Консалтингове підприємство «Оріяна»
щодо визначення вартості об’єкта оренди – державного нерухомого майна –
нежитлової будівлі загальною площею 696,0 м2 за адресою: вул. Олегівська,
32, м. Київ для укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 7
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 7, 95 тис. грн.
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, проведеного 16.03.2017, переможцем конкурсу щодо визначення вартості єдиного
майнового комплексу державного підприємства «Головинський кар’єр» з метою
приватизації шляхом продажу єдиного майнового комплексу за конкурсом з від
критістю пропонування ціни за принципом аукціону визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ТОВ «Самсон». Строк надання послуг з оцінки – 35 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 49,0 тис. грн.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ЖИТОМИРСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській 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)

найменування
1 Міністерство освіти 05407870, Житомирський державний технологічний університет, Частина нежитлового приміщення холу
і науки України
10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 103, тел. 24-14-22
на 3-му поверсі навчального корпусу

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
05407870.1ЧВДЕКЕ033 м. Житомир,
3,0
18669,00
До 3 років
Забезпечення студентів та персоналу навчального закладу
вул. Чуднівська, 103
гарячими напоями з використанням технічних приладів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окре
мому 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».

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

Назва органу управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування реєстровий номер майна

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн

місцезнаходження

максимально можливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство аграрної політи- 00413819, Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка», Закарпат- Будівля корів- 00413819.1. БЕШСНП4759 Закарпатська обл., Ужгородський
ки та продовольства України ська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шевченка, 6, тел. (0312) 72-15-52 ника
р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а

928,4

478 126,00

До моменту приватизації балансоутри- Інше використання нерухомого майна
мувача, але не більше 50 років
(оброблення сільськогосподарських культур)

2 Міністерство аграрної політи- 00413819, Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка», Закарпат- Будівля корів- 00413819.1. БЕШСНП4758 Закарпатська обл., Ужгородський
ки та продовольства України ська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шевченка, 6, тел. (0312) 72-15-52 ника
р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а

798,8

359 403,00

До моменту приватизації балансоутри- Інше використання нерухомого майна
мувача, але не більше 50 років
(оброблення сільськогосподарських культур)

3 Міністерство аграрної політи- 00413819, Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка», Закарпат- Будівля складу 00413819.1. БЕШСНП4757 Закарпатська обл., Ужгородський
ки та продовольства України ська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шевченка, 6, тел. (0312) 72-15-52
р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а

751,3

336 574,00

До моменту приватизації балансоутри- Розміщення складів
мувача, але не більше 50 років

4 Міністерство аграрної політи- 00413819, Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка», Закарпат- Будівля зерки та продовольства України ська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шевченка, 6, тел. (0312) 72-15-52 носкладу

00413819.1. БЕШСНП4756 Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а

191,2

70 729,00

До моменту приватизації балансоутри- Розміщення складів
мувача, але не більше 50 років

5 Міністерство аграрної політи- 00413819, Державне підприємство «Агропромислова фірма «Леанка», Закарпат- Будівля конки та продовольства України ська обл., Ужгородський р-н, смт Середнє, вул. Шевченка, 6, тел. (0312) 72-15-52 тори

00413819.1. БЕШСНП4770 Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с. Ірлява, вул. Шевченка, 1а

61,2

132 804,00

До моменту приватизації балансоутри- Розміщення офісних приміщень
мувача, але не більше 50 років

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській 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».

ЗАПОРІЗЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування

1 Міністерство освіти 02549144, ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту», 69035,
і науки України
м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9, тел. (0612) 34-06-91

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

м. Запоріжжя,
вул. Волгоградська, 9

Нежитлові приміщення № 127, 129, 131, 133
третього поверху будівлі (літ. А’-3)

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
45,3

максимально можливий строк оренди

116 477,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення приватного
навчального закладу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88,
226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. 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»

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

Назва органу
управління

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

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство внутрішніх 40112102, Регіональний сервісний центр МВС в Миколаївській області, пров. Нежитлове приміщення другого поверху двоповерхової адміністративної
справ України
Транспортний, 1А/1, м. Миколаїв, 54020, тел. (0512) 53-14-36
будівлі територіального сервісного центру № 4843

–

загальна вартість майна за незаплоща, м2 лежною оцінкою, грн

місцезнаходження
вул. Сеславінського, 12, м. Нова Одеса,
Миколаївська обл.

68,8

максимально
можливий строк
оренди

96 006,00

2 роки 364 дні

мета використання
Проведення теоретичних занять
з кандидатами у водії

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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’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».

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

На зва органу
управління

1 Міністерство внутрішніх справ

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування

40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, 5, с. Підгороднє,
Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел. (0352) 43-58-07, 43-04-38

реєстровий номер майна

місцезнаходження

загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди

Частина приміщення першого поверху 40112233.1.ОЦКГНБ008 вул. Замкова, 18, м. Підгайці, Підганежитлового будинку
єцький р-н, Тернопільська обл.

1,5

2 610,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Встановлення інформаційноплатіжного термінала

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській 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 час
тини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ОГОЛОШЕННЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Міністерство освіти 00493020, ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», вул. Стрітен- Частина холу на першому поверсі
і науки України
ська, 23, м. Херсон, 73006, тел. (0552) 41-62-16
головного навчального корпусу

місцезнаходження загальна площа, м2

00493020.1.БЕШСНП876 м. Херсон, вул. Стрітенська, 23

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

10 648,00

1 рік

1,5

мета використання
Розміщення платіжного термінала

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви пода
ються 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».

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина приміщення на четвертому поверсі адмінбудівлі пло–
вул. Небесної Сотні,
270,6
1 008 260,00
2 роки 364 дні
Послуги психолога та робота з дітьми, використання площ спільного
2
2
щею 190,6 м та площі спільного користування – 80,0 м
31/1, м. Черкаси
користування, інші види діяльності в офісних приміщеннях
найменування

1 Українська державна буді- 31782788, Черкаське державне комерційне житлово-побутове підприємство
вельна корпорація «Укрбуд» «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області, тел. 37-34-48. У разі надходжен
ня 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 ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Харкова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Харкова, адре
са: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 61.
 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 24 загальною площею 421,5 м2 військового містечка № 122 за адресою:
м. Харків, вул. Залютинська, 18.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 4 994,34 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розмі
щення виробництва; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди
та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна;
виконання ремонту орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних
послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з поста
чальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної пла
ти внесенням завдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий)
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 2 загальною площею 446,5 м2 військового містечка № 122 за адресою:
м. Харків, вул. Залютинська, 18.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 5 290,06 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розмі
щення складу та виробництва з переробки замороженої та охолодженої птиці; ком
пенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу терито

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

Розповсюдження Г. О. Деянова
тел./факс (044) 200-35-81

рію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організа
ціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням за
вдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
 3. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення будівлі № 1 загальною площею 460,7 м2 військового містечка № 122 за адресою:
м. Харків, вул. Залютинська, 18.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, становить 5 458,14 грн на місяць (без ПДВ).
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розмі
щення складу та виробництва з переробки замороженої та охолодженої птиці; ком
пенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу терито
рію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту
орендованого майна; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок
власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організа
ціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням за
вдатку в розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди,
який вноситься в рахунок плати за останні три місяці оренди.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс (для об’єктів 1 – 3): по
завершенні 20 календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.
Телефон для довідок: (057) тел./факс 700-44-63, 700-44-66.
ІНФОРМАЦІЯ
Харківського національного університету Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Харківський націо
нальний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, адреса: 61023, м. Харків,
вул. Сумська, 77/79.

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

Л. П. Пюра
(дополіграфічна підготовка)
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 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення холу першого поверху будівлі № 6 загальною площею 2,0 м2 (лазня 1989 року побудови) військового містечка № 215 за адресою: м. Харків,
вул. Кримська, 5.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних
дів з моменту опублікування цієї інформації.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, яка без урахування ПДВ становить 153,75 грн на місяць.
Телефон для довідок (057) 704-96-50.
 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення холу першого поверху будівлі № 28 загальною площею 2,0 м2 (навчальний
корпус 1972 року побудови) військового містечка № 170 за адресою: м. Харків,
вул. Динамівська, 4.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 календарних
дів з моменту опублікування цієї інформації.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чинного
законодавства, яка без урахування ПДВ становить 153,75 грн на місяць.
Телефон для довідок (057) 704-96-50.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта (для об’єктів
1 – 2):
найбільший розмір орендної плати; використання нерухомого майна під роз
міщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (гарячі напої);
компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу
територію; компенсація витрат за виконаний звіт з незалежної оцінки майна; ви
конання капітального та поточного ремонту орендованого майна за власні кошти
без вимог на відшкодування; встановлення приладів обліку комунальних послуг за
рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними
організаціями; авансовий внесок у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна
плата, протягом 5 днів з моменту укладення договору оренди; своєчасна (щомісяця
до 15 числа, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з ура
хуванням індексу інфляції.
Термін оренди – на два роки одинадцять місяців.
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