Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 31 (1051)
Засновано у вересні 1993 року
На колегії Фонду державного
майна України
Засідання колегії Фонду державного майна України (далі – Фонд)
відбулося 20 квітня 2017 року за головуванням в. о. Голови
Фонду Д. ПАРФЕНЕНКА.
На засіданні були присутні члени колегії, начальники регіональних
відділень та керівники структурних підрозділів апарату Фонду.
До порядку денного були включені такі питання:
hh 1. Про хід виконання Державної програми приватизації в частині
підготовки і продажу об’єктів державної власності та оренди
державного майна Фондом та його регіональними відділеннями
у 2016 році та план на 2017 рік (доповідач – В. Герц, директор
Департаменту приватизації, співдоповідач – С. Корнієць, директор
Департаменту орендних відносин).
hh 2. Про стан організації правової роботи в органах приватизації
(доповідач – Н. Погорілко, заступник директора Юридичного
департаменту).
hh 3. Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати
на підприємствах державного сектору економіки, які перебувають у сфері управління Фонду та його регіональних відділень за
підсумками 2016 року (доповідач – Г. Годунова, заступник начальника Управління звітності та планування фінансової діяльності
– начальник відділу фінансового планування).
hh 4. Про стан реалізації виконання Закону України «Про доступ до
публічної інформації» та Закону України «Про звернення громадян» (доповідач – Н. Яворська, начальник Управління взаємозв’язків
з громадськістю та редакційної діяльності).
hh 5. Про звіт Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській
області щодо стану зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни
у 2016 році (доповідач – Т. Грень, начальник Регіонального відділення Фонду по Івано-Франківській області).
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Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Житомирська область

Нежитлова будівля їдальні загальною площею 371,5 м2 за адресою: Житомирська обл., Баранівський р-н, смт Довбиш, вул. Поліська, 1. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за
48 815,10 грн, у т. ч. ПДВ – 8 135,85 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 12.04.2017 № 594)

Харківська область

Нежитлова двоповерхова будівля літ. «А-2» загальною площею 854,5 м2 за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, 21, що перебуває на
балансі Департаменту містобудування та архітектури Харківської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 02498530).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 13.04.2017 № 603)

Полтавська область

Громадський будинок літер А-1 з підвалом загальною площею 854,5 м2 за адресою: 39300, Полтавська обл., Новосанжарський р-н, смт Нові Санжари, вул. Чкалова, 11б, що перебуває на балансі ВАТ «Новосанжарський шкіряний завод» (код
за ЄДРПОУ 00307939).

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 14.04.2017 № 637)

Полтавська область

Група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм разом із земельною ділянкою за адресою: 39255,
Полтавська обл., Кобеляцкий р-н, с. Лучки, вул. Лісова, 24.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ПОПИТУ
Одеська область

Пропонуються до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти державної власності групи А разом із земельними ділянками:
нежитлова будівля за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, с. Новоградківка, вул. Центральна, 57.
Об’єкт введений в експлуатацію у 1901 році та являє собою одноповерхову
будівлю загальною площею 160,0 м2, яка має 3 окремі входи. Раніше в будівлі були
розташовані приміщення пошти та аптеки. Будівля потребує капітального ремонту.
Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 200,0 м2;
будівля контори-лабораторії за адресою: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Кочубинського, 52б.
Об’єкт був побудований у 1976 році та являє собою цегляну триповерхову будівлю з підвалом загальною площею 1 198,6 м2, яка має окремі входи: фасадний
вхід з вул. Кочубинського, вхід з торця та вхід з задньої сторони з території підприємства. Раніше на першому поверсі будівлі була розташована їдальня, на другому
та третьому поверхах – лабораторія. На теперішній час будівля не використовується
за призначенням. Потребує капітального ремонту. Орієнтовна площа земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, – 550,0 м2.
Більш детальну інформацію щодо зазначених об’єктів можна отримати за телефоном (048) 728-72-62.
Пропозиції щодо придбання об’єктів слід надсилати протягом 20 днів
з дня опублікування оголошення на адресу РВ ФДМУ по Одеській області:
65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15.

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2
в будівлі буфету-магазину.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50.
Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.
Інформація про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,8 м2 розташовані в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року побудови. Фізичний стан приміщень задовільний.
Початкова ціна без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом приймання-передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Винагорода організатору аукціону за виконання договору виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта малої приватизації,
що становить 1 380,22 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 802,21 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15.05.2017 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19.05.2017 Товарною біржею «Вінницька товарна універсальна біржа» (адреса веб-сайта //https://vtub.
vn.ua), час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 №1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа»
на електрону адресу: tb_vtub@ukr.net, тел.(0432) 66-25-92, до 17.00. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Вінницька товарна універсальна біржа» (21036,
м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 23) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами). Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. (0432) 67-26-08, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлові вбудовані
приміщення № 1, 6, II загальною площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової житлової будівлі літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна
I групи капітальності, технічний стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється
через окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт). До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 875 061,00 грн, ПДВ – 175 012,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 050 073,20 грн.
Умови продажу: 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; 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; право 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 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 відсотка) 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 105 007,32 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 Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації – «Нежитлові приміщення № 1, 6, II на I-му поверсі
в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2», що знаходяться за адресою: м. Дніпро,
вул. Свєтлова, 20).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 11 травня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 15 травня 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 проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 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, електронний майданчик: https://auk.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, к. 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 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 області 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.

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: колишній об’єкт цивільної оборони у складі: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони
загальною площею 317,0 м2 в літ. «А-4» (інв. № 484); кінопроектор «Україна 5» (інв.
№ 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний ТДМ-401
У2 (інв. № 519).
Адреса об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, 65.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Слов’янський машинобудівний завод». Ідентифікаційний код 01412377.
Відомості про об’єкт: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2 розташоване
у чотириповерховій будівлі. Фундамент бетонний монолітний, стіни та перекриття залізобетонні, підлога – бетон, сходи – залізобетонні марші. Наявне інженерне устаткування: електроосвітлення, водопровід, каналізація, опалення водяне.
Приміщення має окремий вхід. Рік побудови – 1989. До складу об’єкта входить
рухоме майно: кінопроектор «Україна 5»; радіостанція Р 108; трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 194 550,00 грн, ПДВ – 38 910,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 233 460,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення утримання об’єкта у належному санітарному стані; забезпечення вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт відповідно
до вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта
передачі державного майна; оплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені
чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в
період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ
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ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, 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 23 346,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової 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 проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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 Українською універсальною біржею 19.05.2017. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржи: http://
www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржи (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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 –
15.05.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Українській універсальній біржі виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 2 334,60 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2
загальною площею 156,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», код за
ЄДРПОУ 05744350.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у
підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення
2 загальною площею 156,5 м2, розташоване в чотириповерховій адміністративнопобутовій будівлі. Висота приміщень – 2,9 м. Рік будівництва – 1963. Підлога – бетон, стіни – бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити. Наявне електропостачання. Стан об’єкта – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 180 647,00 грн, ПДВ – 36 129,40 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 216 776,40 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього
середовища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки
безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує
самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до
моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливе тільки після повної сплати за об’єкт приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості,
документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у
здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу
за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу об’єкта
приватизації прийняти його у триденний термін за актом приймання-передачі.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 21 677,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській
області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 травня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 15 травня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 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 електронну
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).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на офіційному сайті регіонального відділення ФДМУ по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

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 обл., м. Червоноград, вул.
С. Бандери, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в наближеній до центральної частини м. Червонограда та перебуває в незадовільному стані, а саме: відсутня частина
конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні заповнення, 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 – 1 676 300,00 грн без ПДВ. ПДВ – 335 260,00 грн.
Початкова ціна об’єкта – 2 011 560,00 грн з ПДВ.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта становить 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 договору 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 – 15.05.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 19 травня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
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 спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку

подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а),
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

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 асфальтобетон 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. Технічна характеристика об’єктів: нежитлова двоповерхова будівля з підвалом: фундамент – 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, дощаті; оздоблення – штукатурка, шпалери, керамічна плитка; інженерні комунікації – електропостачання, водогін, опалення демонтовано.
Цегляний гараж: фундамент бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля шиферна; підлога бетонна; ворота металеві;
оздоблення – штукатурка, фарбування; інженерні комунікації – електропостачання,
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 Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм
та правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації
(нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку, питання землекористування вирішується покупцем відповідно до вимог чинного 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 15.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 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 – 11 травня 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 довідок (0542) 36-21-83.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Чернівецькій області в інформації
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації державної
власності – єдиного майнового комплексу Новодністровської державної
швейно-трикотажної фабрики за адресою: 60236, м. Новодністровськ, Сокирянський р-н, Чернівецька обл., опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 19.04.2017 № 29-30 (1049-1050) на стор. 3, замість слів: «Грошові
кошти в розмірі 2 970,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта»
слід читати: «Грошові кошти в розмірі 940,80 грн, що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта».

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

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – дільнична
лікарня разом із земельною ділянкою.
Балансоутримувач: ПАТ «Фірма «Житомирінвест», код за ЄДРПОУ 01272640.
Адреса: 10029, м. Житомир, вул. Степана Бандери, 7.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33.
Відомості про об’єкт: двоповерхова цегляна будівля загальною площею
3 183,7 м2, фундамент та перекриття залізобетонні, стіни та перегородки цегляні,
інженерні мережі відсутні, ступінь будівельної готовності – 30 %. Об’єкт розташований в периферійній частині населеного пункту поруч із дорогою з твердим покриттям. Поруч розташовані житлові будинки малоповерхової забудови.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 1,8526 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0105, цільове призначення – для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні разом
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 643 797,00 грн (шістсот сорок три
тисячі сімсот дев’яносто сім гривень 00 копійок), у т. ч.: об’єкта незавершеного
будівництва – 276 982,00 грн (двісті сімдесят шість тисяч дев’ятсот вісімдесят дві
гривні 00 копійок); земельної ділянки – 366 815,00 грн (триста шістдесят шість тисяч вісімсот п’ятнадцять гривень 00 копійок). ПДВ – 128 759,40 грн (сто двадцять
вісім тисяч сімсот п’ятдесят дев’ять гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 772 556,40 грн
(сімсот сімдесят дві тисячі п’ятсот п’ятдесят шість гривень 40 копійок), у т. ч.:
об’єкта незавершеного будівництва – дільничної лікарні – 332 378,40 грн (триста
тридцять дві тисячі триста сімдесят вісім гривень 40 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 440 178,00 грн (чотириста сорок тисяч сто сімдесят вісім гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі з можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль
за їх виконанням; використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її
цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 77 255,64 грн (сімдесят сім тисяч двісті п’ятдесят
п’ять гривень 64 копійки), 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Кінцевий термін приймання заяв – 5 червня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 9 червня 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.

24 квітня 2017 року

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані 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).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, 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).

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва

Назва об’єкта незавершеного будівництва: плавальний басейн.
Місцезнаходження: 81156, пл. Звенигород, 1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: будівля двоповерхова цегляна
розмірами в натурі 30,7 х 31 м. Висота будівлі – 8,0 м. Плавальні басейни розмірами
8 х 25м та 6 х 10 м. Будівельний об’єм – 7 614 м3. Загальна площа – 1 585 м2. На першому поверсі розташовані приміщення вестибуля, гардеробної, бойлерної. На другому
поверсі розташований плавальний басейн розмірами 6 x 10 м та інші приміщення.
Виконано такі будівельно-монтажні роботи: фундамент стрічковий зі збірних
з/б блоків; стіни цегляні товщиною 0,4 м під розшивку; перегородки цегляні товщиною 0,27 м, оштукатурені; перекриття та покриття з/б з ребристих плит розмірами 12х3х0,45м.; дах схилий, складний з дерев’яних крокв та обрешітки; покрівля
з черепиці. Водовідвідні пристрої відсутні. Підлоги бетонні, плиточні. Сходи – з/б
марші. Внутрішні дверні блоки відсутні. Внутрішнє оздоблення: оштукатурення,
часткове облицювання стін керамічною плиткою. Стелі оштукатурені. До будівлі
підведено водопровід, каналізація, електроосвітлення, центральне опалення, газопостачання. Внутрішні комунікації фактично зруйновані. Об’єкт незавершеного
будівництва не законсервований та не охороняється. Тимчасові будівлі та споруди
на будівельному майданчику відсутні. Завезених та невикористаних матеріалів на
будівельному майданчику немає. Устаткування відсутнє.
Земельна ділянка: земельна ділянка під об’єктом окремо не виділялась.
Ступінь будівельної готовності: ~ 45 %.
Ціна об’єкта без ПДВ – 295 375,00 грн, ПДВ – 59 075,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 354 450,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 35 445,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: пл. Звенигород, 1461, с. Звенигород, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання
акта приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання
об’єкта; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише
за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу
продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення розбирання об’єкта та
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 15.05.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 19 травня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 р. за №1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності

Назва об’єкта: 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а.
Відомості про об’єкт: будівництво 176-квартирного житлового будинку за
проектом п’ятиповерхового з 2 блок-секцій на 40 квартир розпочато в I кварталі
1996 року, призупинено – в IV кварталі 1996 року. Об’єкт розташований в південнозахідному районі м. Сміла, на відстані 2 км від центру. Поруч (на відстані 17,5 м)
від нього розташований існуючий житловий будинок, а також майданчики для ігор,
відпочинку та господарських потреб. По об’єкту виконано: земляні роботи, роботи
щодо влаштування фундаментів із збірних залізобетонних плит та бетонних блоків,
стіни підвалу з червоної цегли та збірних бетонних блоків, монтаж залізобетонних
плит перекриття над підвалом, сходів. Роботи щодо влаштування зовнішніх інженерних мереж не проводились. Площа забудови – 758,0 м2. Ступінь будівельної
готовності – 2 %. Фізичний знос – 60 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,5502 га. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови. Кадастровий номер
7110500000:09:004:0181. Земельні сервітути: охоронна зона навколо (вздовж)
об’єкта енергетичної системи (електрокабель) – 0,0116 га; охоронна зона навколо
інженерних комунікацій (водопровід) – 0,0153 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 569 500,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 321 100,00 грн, земельної ділянки –
248 400,00 грн, ПДВ – 113 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 683 400,00 грн,
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 385 320,00 грн, земельної ділянки –
298 080,00 грн.
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-
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ного цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт приватизації до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт об’єкта незавершеного будівництва згідно з чинним законодавством.
3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
4. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до житлового та громадського призначення, а також до закладів культури,
охорони здоров’я, навчальних закладів, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови
збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
6. У разі невиконання умов продажу договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким
розірвано договір купівлі продажу, повертає об’єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані
невиконанням умов договору.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37184006000007 в ГУДКСУ в
Черкаській області, 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 68 340,00 грн (шістдесят вісім тисяч триста сорок грн
00 коп.), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються на рахунок № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – об’єкта незавершеного будівництва – 176-квартирного
житлового будинку разом із земельною ділянкою (м. Сміла, вул. Б. Хмельницького,
64а) в сумі 68 340,00 грн без ПДВ»).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 травня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 26 травня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної універсальної біржи
за адресою: https://centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржі (36020, м. Полтава, вул. Стрітенська, 36, офіс 214) 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).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час
роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
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 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику
на фундаменті колишнього старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити перекриття 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 будівництва 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 (сімнадцять тисяч сто сорок одна грн 00 коп.), у т. ч.: ПДВ – 3 428,20 грн (три тисячі
чотириста двадцять вісім грн 20 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 20 569,20 грн (двадцять тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять грн 20 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта.
2. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного 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 дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
4. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Грошові кошти в розмірі 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 відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 15.05.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі 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, Хотинський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на
відстані 250 м від дороги загального користування на території колишньої тваринницької ферми поруч із 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 майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, кадастровий №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 грн. 00 коп.), у т. ч.: ПДВ – 526,40 грн (п’ятсот двадцять шість
грн. 40 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 158,40 грн (три тисячі сто
п’ятдесят вісім грн 40 коп.).
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
протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності 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 будівництва 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, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу 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 відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня

1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 15.05.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
двоквартирного житлового будинку

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н,Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок з відсотком готовності 3 % яввляє собою котлован під будівництво
житлового будинку розміром 12 х 7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований, 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, кадастровий № 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 Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності 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 будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 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 відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 19.05.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 15.05.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ
Одеська область

Єдиний майновий комплекс Інституту післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 42. Приватизовано юридичною особою за 54 917 960,00 грн, у т. ч. ПДВ – 9 152 993,33 грн.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній(ним) ділянці(нкам), погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного
висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою
та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
I. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 6.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 7.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 168,7 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 762.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
II. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 179,7 м2.
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Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 761.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
III. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 8.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 181,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 764.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
IV. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 9.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 176,6 м2.
Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 13.12.2001 № 765.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об'єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу організаційно-документального
та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 10).
Останній день подання конкурсної документації – 16.05.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 24.05.2017 о 10.00 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.
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КІРОВОГРАДСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастровго номера земельній ділянці).
Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт незавершеного будівництва – механізований тік, що перебуває на
балансі управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, за адресою: Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, с. Бутівське, вул. Польова, 2.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,6 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 03.10.2005
№ 2683 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» зі змінами від 30.11.2005 № 3069, від 02.11.2006 № 166,
наказ РВ ФДМУ по Кіровоградській області від 08.12.2005 № 482 «Про прийняття
рішення про приватизацію об’єкта незавершеного будівництва», наказ РВ ФДМУ по
Кіровоградській області від 01.09.2009 № 262 «Про продаж об’єкта незавершеного
будівництва – механізований тік, що знаходиться на балансі управління капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації, без земельної
ділянки», вимоги пункту 6 статті 120 Земельного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Кіровоградській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно до додатка
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків,
крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претен-

дента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.10.2011 за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу фінансово-бухгалтерської роботи, господарсько-документального забезпечення та інформатики РВ ФДМУ по
Кіровоградській області до 17 травня 2017 року включно.
Конкурс вiдбудеться в РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi 25 травня 2017
року о 10.00 за адресою: 25009, м. Кiровоград, вул. Глинки, 2, кiмн. 706.
Телефон для довідок (0522) 33-25-79.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про повторне оголошення
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам державної
власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації

Дані про об’єкти землеустрою:
1. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи А –
нежитлові будівлі, у складі: Літ. А – адмінбудівля загальною площею 524,3 м2, Літ.
Г – дизельна загальною площею 20,1 м2, Літ. Д – гараж загальною площею 65,0 м2,
Літ. В – туалет, огорожа та споруди, що перебувають на балансі Територіального
управління державної судової адміністрації України у Миколаївській області (код
за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий
Буг, вул. Грушевського (Куйбишева), 7. Документи на земельну ділянку під об’єктом
приватизації не виготовлялись.
2. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи А –
нежитлова будівля загальною площею 148,4 м2, що перебуває на балансі Територіального управління державної судової адміністрації України у Миколаївській
області (код за ЄДРПОУ 26299835), за адресою: Миколаївська обл., Новобузький
р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32. Документи на земельну ділянку під об’єктом
приватизації не виготовлялись.
3. Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації групи
Ж – майновий комплекс колишнього піонерського табору, що складається з:
адмінбудівлі, 9 спальних корпусів; їдальні; ізолятору, літнього кінотеатру, вбирален,
душових, 2 складів, льоднику, сторожки, дороги по території табору, за адресою:
Миколаївська обл., Миколаївській р-н, с. Радсад, вул. Миру,1а.

Орієнтовний розмір земельної ділянки: приблизно до 50 000,0 м2, розташована в межах населеного пункту с. Радсад.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ «Про затвердження
плану-графіка очікуваного надходження у 2017 році грошових коштів від продажу
об’єктів приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками та орієнтовного переліку об’єктів, які пропонуватимуться до
продажу у 2017 році» від 30.01.2017 № 135.
Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельних ділянок під
об’єктами приватизації та присвоєння кадастрового номера (проведення робіт з
присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам).
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельним ділянкам.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.11 за № 1210/19948 (далі – Положення);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копія ліцензії на проведення робіт із землеустрою; письмова інформація
претендента про його досвід роботи; проект завдання на виконання робіт, у якому,
зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт;
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) –
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк
виконання робіт у календарних днях.
Конкурс відбудеться через 20 календарних днів після опублікування
цієї інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх,
конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за п’ять робочих днів до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон для довідок (0512) 47-04-11.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки 02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський національний Частина нежитлового
02066747.4.ЦЖМФУЕ006 м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72
3,0
30 198,00
1 рік
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продоУкраїни
університет ім. О.Гончара», м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01
вбудованого приміщення
вольчі товари (кавовий автомат)
2 Державне агентство водних 01035093, Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Дніпродіпро- Нежитлові вбудовані при- 01035093. 1.АААБВК784 м. Дніпро, просп. Дмитра
36,97
328 885,00
2 роки 364 дні Розміщення громадської організації на площі, що не викорисресурсів України
водгосп», м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 39а, тел. (056) 713-52-57
міщення
Яворницького, 39а
товується для провадження підприємницької діяльності
3 Міністерство освіти і науки 00193424, Нікопольський технікум Національної металургійної академії України,
Нежитлові вбудовані приІнформація відсутня
м. Нікополь, просп. Труб79,32
251 733,00
1 рік
Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діУкраїни
м. Нікополь, просп. Трубників, 18, тел. (056) 622-50-97
міщення
ників, 18
яльності (театр танцю)
4 Міністерство енергетики та 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська обл.,
Нежитлові вбудовані при- 05410777.1.ПШИЖЦК007 м. Дніпро, вул. Європей158,84
1 414 311,00
2 роки 11 місяців Інше використання нерухомого майна (погодинне проведення
вугільної промисловості
м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
міщення
ська, 15
лекцій)
5 Міністерство внутрішніх
08571446, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Нежитлові вбудовані при–
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 26
83,9
897 008,00
2 роки 364 дня Розміщення буфетів, що не здійснюють продаж товарів підсправ України
просп. Гагаріна, 26, тел.: (0562) 46-32-36, 377-34-80
міщення
акцизної групи
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство освіти
і науки України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
05464997, Індустріальний інститут ДВНЗ «Донецький національний техніч- Частина нежитлового вбудова- 05464997.23. ЧСАПДШ005 Донецька обл., м. Покровськ,
2,0
7 024,00
2 роки 360 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове
ний університет», 85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, пл. Шибанко- ного приміщення першого повул. Центральна, 144
обслуговування населення (розміщення автономних пральних
ва, 2, тел.: (06239) 2-03-09, (050) 205-35-30
верху будівлі гуртожитку № 1
комплексів, не потребуючих обслуговуючого персоналу)
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій 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».

ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
контактний телефон)
1 Міністерство освіти
00493681, Житомирський національний агроекологічний Нежитлові приміщення кафе на 1-му поверсі навчального кор- 00493681.1.1.БЕШСНП9921; м. Житомир, вул. Пуш241,05;
1 397 626,00;
1 рік
Розміщення їдальні в навчальному закладі (без
і науки України
університет, 10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7
пусу № 4; нежитлові приміщення їдальні на цокольному поверсі 00493681.1.1.БЕШСНП9919 кінська, 38; м. Житомир,
342,7
991 253,00
реалізації товарів підакцизної групи)
гуртожитку № 3
вул. Пушкінська, 59
2 Державна казначейська 38015379, Управління державної казначейської служби Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі (літ. А-2)
38015379.1.АААГБГ674
м. Радомишль,
100,1
193 593,00
2 роки 364 дні
Розміщення аптеки
служба України
України у Радомишльському районі Житомирської обласвул. 9 Січня, 2а
ті, 12201, м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а, тел. 4-50-34
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 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».
№
Назва органу управління
з/п

КИЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
незалежною оцінкою можливий строк
місцезнаходження
площа, м2
без ПДВ, грн
оренди
1 Міністерство освіти 04543387, ДВНЗ «ПереяславЧастина малого спортивного залу навчального корпусу № 2
04543387.1.ИГЯКЧБ002 Київська обл., м. Переяслав75
287 980,00
2 роки 11 місяців
і науки України
Хмельницький державний педагогічний
Хмельницький, вул. Сухомуніверситет імені Григорія Сковороди»
линського, 30
2 Міністерство інф- 13730233, РСП «Київцентраеро»
Частини нежитлових приміщень площею 6,0 м2, а саме: частина кімнати № 279 – 2,0 м2 на
–
Київська обл., м. Бориспіль,
6,0
143 400,00
2 роки 11 місяців
раструктури України Украероруху
3-му поверсі технічної будівлі РСП «Київцентраеро», частина кімнати № 138 – 2,0 м2 першого
Аеропорт
поверху будівлі Навчального комплексу Центру підвищення кваліфікації «Украеротренінг» та
частина першого поверху вестибуля МСЧ РСП «Київцентраеро» Украероруху – 2,0 м2

№
з/п

Назва органу
управління

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

реєстровий номер
майна

найменування

мета використання
Погодинне використання (40 годин на місяць) розміщення
фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять зі спорту (дзю-дзюцу)
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОДЕСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Одеській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна пло- вартість майна за не- максимально можлимета використання
ща, м2
залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство інфраструк- 04704790, Державне підприємство «Морський торговельний порт «Юж- Частина нежитлового приміщення першого поверху 04704790.1.АААИБЕ255 м. Южне, вул. Бере2,0
28 000,00
1 рік
Розміщення банкомата
тури України
ний», 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13
будівлі головного корпусу гаража
гова, 13
2 Міністерство оборони
33689922, Концерн «Військторгсервіс» філія «Одеське управління війНежитлові приміщення (№ 14, 20, 21, 22) першого 33689922.32.ААААЕЕ585 м. Одеса, вул. Амур345,0
1 199 137,00
2 роки 11 місяців Розміщення столярного цеху: ремонт столярних виробів
України
ськової торгівлі», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а
поверху будівлі складу № 4 (літ. «Ж»)
ська, 5
(побутові послуги); виготовлення столярних виробів (інше
використання нерухомого майна)
3 Державна служба України 38643633, Головне управління державної служби України з надзвичайних Нежитлові приміщення другого поверху двоповер- 38643633.1.ПЧМРЖИ001 м. Одеса, вул. Про50,3
679 773,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдалень, буфетів, що не здійснюють продаж
з надзвичайних ситуацій ситуацій в Одеській області, 65091, м. Одеса, вул. Прохорівська, 6
хової будівлі
хорівська, 6
товарів підакцизної групи

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській 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».

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

Назва органу
управління

1 МВС України
2 МВС України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за
максимальзагальна
незалежною оцінкою но можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
без пдв, грн
строк оренди
08592313, ГУМВС України в Харківській області, 61002, Нежитлові приміщення – кімн. № 45, 46 у підвалі 2-поверхової адміністратив- 23315491.1.АААДИБ433 м. Харків, вул. Жон Миро32,5
163 400,00
1 рік
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутом. Харків, вул. Жон Мироносиц, 5, тел. (057) 706-30-81 ної будівлі, пам’ятка архітектури, інв. № 10301001, літ. А-2
носиц, 5
ве обслуговування населення (перукарня)
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)

40112097, Регіональний сервісний центр МВС в Харківській області, 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 26,
тел. (057) 707-35-13

24 квітня 2017 року

Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 3-му поверсі 4-поверхової адміністративної будівлі з підвалом, інв. № 10310011, літ. Б-4

_

м. Харків, вул. Шевченка,
26, корпус № 4

14,6

113 900,00

1 рік

Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

№ 31 (1051)

5
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за
максимальзагальна
незалежною оцінкою но можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
без пдв, грн
строк оренди
3 Державне агентство 38332516, Балаклійське міжрайонне управління водного Приміщення бази Барвінківської експлуатаційної дільниці, а саме: нежитлове 38332516.5.ГВЮЦНН018 Харківська обл., Барвін178,3
62 500,00
2 роки 11 Розміщення складу для зберігання сільськогосподарської
водних ресурсів
господарства, 64200, Харківська обл., Балаклійський
приміщення 1-поверхового гаража № 3, № 10310015, літ. Б, площею 108,3 м2
ківський р-н, Іванівська
місяців
продукції на площі 108,3 м2 (у гаражі) та стоянки для сільУкраїни
р-н, м. Балаклія, тел. (057) 492-62-26
Друга сільська Рада
та часина майданчика з бетонних плит, інв. № 10310072, площею 70,0 м2
ськогосподарської техніки на площі 70,0 м2 (на майданчику)
4 Міністерство освіти 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
Нежитлові приміщення – кімн. № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27 01275992.7.ГБИЕВИ013 м. Харків, вул. Бакулі158,8
757 600,00
2 роки 11 Розміщення суб’єктів господарювання, що здійснюють поі науки України
архітектури та дизайну», 61003, м. Харків, вул. Квітки- на 4-му поверсі 5-поверхового громадського будинку з навчальними майстерна, 11
місяців
бутове обслуговування населення
Основ’яненка, 4/6, тел. (057) 731-24-31
нями та кабінетами, інв. № 72450, літ. А-5
5 Міністерство освіти 01275992, ДВНЗ «Харківський коледж будівництва,
5-поверховий громадський будинок з навчальними майстернями та кабіне_
м. Харків, вул. Бакулі265,6
1 343 200,00
2 роки 11 Розміщення: буфетів, що не здійснюють продаж товарів
і науки України
архітектури та дизайну», 61003, м. Харків, вул. Квітки- тами, інв. № 72450, літ. А-5: нежитлове приміщення – кімн. № 38 на 1-му
на, 11
місяців
підакцизної групи; ксерокопіювальної техніки для наОснов’яненка, 4/6, тел. (057) 731-24-31
поверсі площею 36,9 м2; нежитлові приміщення – кімн. № 9, 17, 19 на 2-му
дання населенню послуг із ксерокопіювання документів;
комп’ютерних клубів та інтернет-кафе; суб’єктів господаповерсі загальною площею 29,0 м2; нежитлові приміщення – кімн. № 7, 33, 42,
рювання, що здійснюють побутове обслуговування насе43, 44 на 3-му поверсі загальною площею 40,0 м2; нежитлові приміщення – кімн.
лення; суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні,
№ 35, 36, 38, 39, 40, 49, 50 на 4-му поверсі загальною площею 124,5 м2; нежитлові
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
приміщення – кімн. № 38, 51, 53, 57 на 5-му поверсі загальною площею 35,2 м2
6 РВ ФДМУ по Харків- Балансоутримувач відсутній
Нежитлові приміщення у підвалі кімн. № 0-1, 0-2, 0-18, 0-19, 0-20, 0-21, 0-22,
_
м. Харків, просп. Гага1 352,1
4 862 700,00
2 роки 11 Розміщення бібліотечного фонду
ській області
0-23 (S = 420,0 м2), на 1-му поверсі кімн. № 1-34, 1-35,1-36 (S = 219,0 м2),
ріна, 4
місяців
на 3-му поверсі кімн. № 3-18, 3-19, 3-20 (S = 101,0 м2), на 6-му поверсі кімн.
№ 6-13, 6-14 (S = 103,0 м2), на 11-му поверсі кімн. № 11-16 (S = 105,2 м2) та
на 12-му поверсі кімн. № 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-6, 12-7, 12-8, 12-9,
12-10, 12-11, 12-12, 12-13, 12-14, 12-15 (S = 403,9 м2) 12-поверхової будівлі
Центру науково-технічної та економічної інформації, літ. А-12
7 Мінрегіон
02497980, ДП УДПІ «Укрміськбудпроект», 61145, м. Хар- Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 9, 10, 11 на 9-му поверсі 12-поверхової
_
м. Харків, вул. Косміч128,7
746 500,00
1 рік
Розміщення офіса
ків, вул. Космічна, 21а, тел.: (057) 701-07-30, 701-07-29 будівлі виробничого корпусу, інв. № 4, літ. А-12
на, 21а
8 Державне космічне 14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар», 61070, м. Хар- Нежитлове приміщення – кімн. № 1 на 2-му поверсі 3-поверхової виробничої
МПВАДО 006
м. Харків, вул. Григорія
37,0
130 700,00
1 рік
Розміщення ділянки з термічної обробки
агентство України ків, вул. Г. Рудика, 8, тел. (057) 707-01-72
будівлі корпусу № 4, інв. № 99004
Рудика, 8
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за неза- максимально можли(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
контактний телефон)
1 Державне агентство рибного 25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, 82а, Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми: канал підхо- 25592421.83.ААЕЖАЖ685; 25592421.83. Біля с. Софіївка Білозерського
–
723 772,00
2 роки 11 місяців Провадження рибогосгосподарства України
м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91
дящий, інв. № 70010; будівля насосної станції з трубопроводом, інв. № 70030; ААЕЖАЖ694; 25592421.83.ААЕЖАЖ747 району Херсонської області
120,32;
подарської діяльності
шлюз регулятор, інв. № 70005
–
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 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» від 10.04.1992 № 2269-ХІІ. Передача в оренду зазначеного об’єкта здійснюється з урахуванням статті 14 Закону України «Про аквакультуру» від 18.09.2012 № 5293-VІ.
№
з/п

Назва органу управління

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ
м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна
 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
відгороджена частина холу загальною площею 6,0 м2 на 1-му поверсі будівлі навчального корпусу, що перебуває на балансі Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
за адресою: м. Київ, вул. Академіка Янгеля, 3.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість майна на
31.12.2016 становить 87 400,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і
науки України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2017 року становить
594,97 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного
об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою;
ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення
та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат
за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди; внесений
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та
надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору
оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового
платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний
надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору
оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф
у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно –
нежиле приміщення загальною площею 21,4 м2 (реєстровий номер майна ЄРОДВ 38488780.1.ВССЧГН021) на 6-му поверсі будівлі за адресою:
м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, що перебуває на балансі ДП «Український інститут
інженерно-технічних розвідувань для будівництва».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2016 становить 406 000,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2017 р. становить
6 218,56 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення офіса (орендна ставка 18 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване
майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;
компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору
оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку; на
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем роз-

ташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди;
внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів
за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого
майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення
договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача
і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату
страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект
договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує
штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у
співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали
(для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати
умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 01032,
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в конверті з написом «На
конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса,
площа, балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна
Конкурс відбувся 05.04.2017.
За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Львівській області договору оренди нерухомого державного майна –
нежитлових вбудованих приміщень загальною площею 207,3 м2 на другому поверсі
дво – чотириповерхової будівлі за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30, що перебувають на балансі ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і
управляючих систем», з Приватним акціонерним товариством «Гал – ЕКСПО».
За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Львівській області договору оренди державного нерухомого майна –
нежитлових вбудованих приміщень (кімн. 179 – 180) загальною площею 48,8 м2 на
другому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Винниченка,30, що перебувають
на балансі ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих
систем», з Львівською громадською організацією «Ротарі клуб «Львів-центр».
Відповідно до протоколу засідання комісії з питань проведення конкурсу на
право оренди нерухомого державного майна від 05.04.2017 № 2, затвердженого
наказом РВ ФДМУ по Львівській області від 06.04.2017 № 00598, повідомляємо
про те, що за результатами розгляду на засіданні конкурсної комісії документів,
поданих ТзОВ «Гал-ЕКСПОСЕРВІС», визнано їх такими, що відповідають вимогам
Порядку проведення конкурсу, та прийнято рішення про укладення з ТзОВ «ГалЕКСПОСЕРВІС» договору оренди нерухомого державного майна – нежитлового
приміщення загальною площею 19,3 м2 на другому поверсі будівлі за адресою:
м. Львів, вул. Винниченка, 30, що перебуває на балансі ДП НДІ «Система».
За результатами засідання конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Львівській області договору оренди державного нерухомого
майна – нежитлових вбудованих приміщень (кімн. 168,171,175, каб.187) загальною площею 52,8 м2 на другому поверсі дво-чотириповерхової будівлі під. літ.
«А-4» за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 30, що перебувають на балансі ДП
«Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем»,
з Громадською організацією «Західний центр етіології».
Конкурс відбувся 06.04.2017.
Відповідно до протоколу засідання комісії з питань проведення конкурсу на
право оренди нерухомого державного майна від 06.04.2017 № 2, затвердженого
наказом РВ ФДМУ по Львівській області від 07.04.2017 № 00603, повідомляємо про

те, що за результатами розгляду на засіданні конкурсної комісії документів, поданих
ФОП Ковалик З. Б., визнано їх такими, що відповідають вимогам Порядку проведення конкурсу, та прийнято рішення про укладення з ФОП Ковалик З. Б. договору
оренди нерухомого державного майна – нежитлового приміщення № 2 загальною
площею 196,4 м2 на першому поверсі будівлі за адресою: м. Львів, вул. Тернопільська, 38, що перебуває на балансі ДП ВПП МО «Армія України».

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 10.04.2017

Регіональне відділення ФДМУ по Чернігівській області повідомляє, що
10.04. 2017 відбулося засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця
конкурсу на право оренди нерухомого майна — нежитлових приміщень площею
258,54 м2 будівлі магазину № 10 «Овочі», що перебуває на балансі Філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Чернігівська обл., Чернігівський
р-н, смт Гончарівське, вул. Танкістів, 8. На конкурсі, що відбувся за процедурою,
визначеною постановою КМУ від 31.08.2011 № 906, з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону; переможцем
визнано фізичну особу – підприємця Барбаш Наталію Вікторівну. Переможець
конкурсу запропонував найвищу плату за право оренди вищевказаного об’єкта
у розмірі 13 000,00 грн при стартовій орендній платі, що розрахована відповідно
до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, за базовий місяць –
січень 2017 р. 2 580,33 грн (без ПДВ).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
КЕВ м. Львова про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова,
адреса: 79007 м. Львів, вул. Батуринська, 2.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові
приміщення № 4, 6 –
13 в будівлі (інв. № 21) загальною площею 100,2 м2 військового містечка № 6
за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Липники (с. Солонка).
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – лютий
2017 р., визначений відповідно до чинного законодавства України, становить
2 300,05 грн на місяць (без ПДВ). У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню на індекс інфляції згідно вимог чинного законодавства України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, не нижчий ніж на аналогічних об’єктах інших
форм власності; використання нежитлового приміщення під розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (94,7 м2)
розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (5,5 м2); компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; виконання
поточного та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без
компенсації витрат на їх здійснення; зобов’язання не зберігати і не використовувати
в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і
матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди; зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; зобов’язання щодо
дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі,
не меншому ніж подвійна орендна плата, який вноситься протягом 10 днів з моменту
підписання договору оренди в рахунок плати за останній місяць оренди; заборона
суборенди, приватизації та переходу права власності на орендоване майно; мета і
предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого майна,
не можуть суперечити умовам договору оренди.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс»,
запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів
на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в кабінеті економістів з
орендних відносин КЕВ м. Львова. Телефон для довідок (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від
15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих
документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що
щодо нього не порушено справу про банкрутство;
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, видану
представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацiю
про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту суб’єкта малого
пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання щодо
сплати орендної плати (завдатку), додатковi пропозицii до договору оренди;
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.

фдму повідомляє
Інформація
щодо об’єктів, по яких прийнято рішення про приватизацію
Код
за ЄДРПОУ

Назва об’єкта приватизації
Державне підприємство «Вінницький завод
«Кристал»
Державне підприємство «Завод «Радіореле»
Державне підприємство «Новопокровський
комбінат хлібопродуктів»
Державне підприємство «Електронмаш»

Юридична адреса

33323245

вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21100

32444638

просп. Гагаріна, 181, м. Харків, 61105

Орган, уповноважений до прийняття
рішення про приватизацію управляти
відповідним державним майном

Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
00953042 вул. В. Вєсіча, 1, смт Новопокровка, Чугуївський Міністерство аграрної політики та прор-н, Харківська обл., 63523
довольства України
14312789 вул. Кільцева дорога, 4, м. Київ, 03180
Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

№ 31 (1051)

Належність до переліку підприємств,
які мають стратегічне значення для
економіки та безпеки держави
(дата та номер постанови КМУ)
Не належить

Монопольне становище на загальнодерВартість основних засобів
жавному ринку відповідних товарів (робіт,
Основні види діяльності об’єкта приватизації
на 30 вересня 2016 р., тис. грн
послуг)
(за даними статуту або Держкомстату України)
не займає
вид продукції, послуг
первісна
залишкова
Не займає
47857
12429
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів

Не належить

Не займає

47309

9994

Належить від 04.03.2015 № 83

Не займає

95909

53156

Належить від 04.03.2015 № 83

Не займає

119305

83948

27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної
апаратури
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної
промисловості
26.20 Виробництво комп’ютерів і периферійного устаткування

24 квітня 2017 року

6
Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-34-30
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНВОДБУД», що приватизується

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Значення показника

01036483
ПАТ «Херсонводбуд»
73024, Херсонська обл., м. Херсон, вул. Перекопська, 20
Розмір статутного капіталу товариства, грн
12 951 800,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
641 754 000
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
49,549
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,01
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
6 417 540,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
8
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
3,5
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32112, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
ПАТ «Національний депозитарій України», 30370711
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
149,0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
6 859,0
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
132
50
264
-377

4
75
17
441,18
-460

5
149
36
414
-80

5365
1100
0
0
6465

5106
1171
0
0
6277

5217
1642
0
0
6859

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»,
що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
14312499
2 Найменування товариства
ПАТ «Машинобудівний завод «Аметист»
3 Місцезнаходження товариства
75101, Херсонська обл., м. Олешки (Цюрупинськ),
вул. Промислова, 1
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
7 957 700,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
15 778 128
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
49,569
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
3 313 406,88
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
4
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
2,1752
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32112, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
ПАТ «Національний депозитарій України», 30370711
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
208,7
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
4 610,0
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
122,1
174,9
69,81
-80,2

4
179,9
188,5
95,44
-54

5
208,7
203,3
102,66
-40,4

4943,3
334,7
0
0
5278,0

4869,7
344,6
0
0
5214,3

4253,6
356,4
0
0
4610,0

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн
Баланс активів, тис. грн

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
Значення показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
30704866
2 Найменування товариства
ПАТ «Виробництво «Технік»
3 Місцезнаходження товариства
75101, Херсонська обл., м. Олешки (Цюрупинськ),
вул. Промислова, 1
4 Розмір статутного капіталу товариства, грн
3 214 900,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
3 604 004
6 Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
28,026
7 Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
360 400,40
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб
8
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
14 Площа земельної ділянки, га
2,5665
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32112, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ВАТ «Національний депозитарій України»
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
781,0
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
3 121,0
ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

Найменування показника

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
702
755
92,98
-209

4
802
687
116,74
-77

5
781
668
116,92
-96

3239
77
0
0

3121
79
0
0

3036
85
0
0

3316

3200

3121

5
6
7
8

Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої продукції), %
Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн
АКТИВ
Необоротні активи, тис. грн
Оборотні активи, тис. грн
Витрати майбутніх періодів, тис. грн
Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн

9

Баланс активів, тис. грн

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

5579
0
0
886
0
6465

5094
0
0
1183
0
6277

5935
0
0
924
0
6859

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, природоохоронне обладнання та споруди
відсутні. Екологічних зборів та платежів немає
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджене
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44
Телефон для довідок
495-74-74
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
16.05.2017
Час початку торговельної сесії
10.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – аукціон
АПЦ
без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного
комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за
№ 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року
№ 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть
бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня 2015
року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних
осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних
покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

4878,8
0
0
399,2
0
5278,0

4973,0
0
0
241,3
0
5214,3

4389,9
0
0
220,1
0
4610,0

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні. Екологічних зборів та платежів немає.
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджене
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Фондова біржа «Перспектива»
Місцезнаходження фондової біржі
м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, 30
Телефон для довідок
(056)373-95-94
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
17.05.2017
Час початку торговельної сесії
12.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АПЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня
1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від
09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх
засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців –
фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для
потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

Вартість власного капіталу, тис. грн
Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн
Довгострокові зобов’язання, тис. грн
Поточні зобов’язання, тис. грн
Доходи майбутніх періодів, тис. грн
Баланс пасивів, тис. грн

ПАСИВ

3

4

5

3217
0
0
99
0
3316

3139
0
0
61
0
3200

3043
0
0
78
0
3121

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд –
задовільний. Екологічні збори та платежі відсутні.
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Не впроваджено
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника
Найменування фондової біржі
Місцезнаходження фондової біржі

Значення показника
Фондова біржа ПФТС
01004, м. Київ вул. Шовковична,
буд. 42-44
277-50-00
19.05.2017
11.00
АПЦ

Телефон для довідок
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
Час початку торговельної сесії
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – аукціон без
оголошення ціни)
7
Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Перші торги
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 – 2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного
комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за
№ 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року
№ 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців
об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних
осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів
про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонд державного майна України повідомляє
На виконання п. 10.1 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого спільним наказом ФДМУ, ДКЦПФР, АМКУ від 16.11.1998 № 2141/297/9,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17.12.1998 за № 798/3238 (із змінами), надається інформація про результати продажу пакета акцій АТ на фондових біржах:
№
Код за ЄДРПОУ та назва підприємства
Власник
Назва біржі, через яку відбувався продаж
Дата продажу
Кількість придбаних акцій, шт.
Загальна вартість придбаних акцій, грн
з/п
1
5397427, Публічне акціонерне товариство «БУРКУТЕЦЬ»
ТОВ «ТОРРО»
КМФБ, м. Київ
06.04.2017
4 694 656
891 984,64

24 квітня 2017 року
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Фабрична,
10, м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78200; тел.: (034) 255-31-40 (РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області). Мета проведення оцінки: приватизація шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) колишнього державного
підприємства «Коломийська паперова фабрика»: 21.12.0 – виробництво паперу
та картону. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком колишнього державного підприємства «Коломийська
паперова фабрика», од.: будівель та споруд – 47; транспортних засобів – 2; інших
основних засобів – 22; об’єктів незавершеного будівництва – 3; інших необоротних активів – 21. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) колишнього державного підприємства «Коломийська паперова фабрика», тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій колишнього
державного підприємства «Коломийська паперова фабрика» станом на 31.03.2012
(згідно з останнім балансом орендаря – ЗАТ «Колопапір»), тис. грн: основних
засобів – 4 248,536; незавершених капітальних інвестицій – 272,390. Кількість

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Шахтоуправління «Південнодонбаське № 1», код за ЄДРПОУ 34032208. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, шахта
«Південнодонбаська № 1». Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)
700-02-26, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПАТ
«Райффанзен Банк Аваль». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: цілісний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Азовський судноремонтний завод». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «СРЗ». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
просп. Адмірала Луніна, 2, м. Маріуполь, Донецька обл., 87510. Мета проведення
оцінки: повернення майна цілісного майнового комплексу із оренди. Замовник
послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: 30.11. Будування суден і плавучих конструкцій; 28.22. Виробництво
підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування; 50.20. Вантажний
морський транспорт; 52.24. Транспортне оброблення вантажів; 33.15. Ремонт
і технічне обслуговування суден і човнів. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): основні засоби – 3 372 од.; малоцінні необоротні матеріальні активи –
30 247 од.; бібліотечні фонди – 1 компл.; нематеріальні активи – 6 од.; капітальні
інвестиції – 4 од. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): основні засоби, отримані в оренду, – 68 124 621,55 грн (у т. ч. будівлі, споруди, передавальні пристрої, плавзасоби, КТЗ, залізничний транспорт, обладнання, узгоджені поліпшення орендованих
основних засобів, тощо); основні засоби на утриманні – 562 698,66 грн; об’єкти
незавершеного будівництва – 534 631,37 грн; виготовлення інших необоротних
активів – 7 494,88 грн станом на 28.02.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 15. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього 284 137,0 м2. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 2; м. Маріуполь, вул. Морських десантників,
1; м. Маріуполь, вул. Красномаякська, 17; м. Маріуполь, вул. Красномаякська, 17а;
м. Маріуполь, вул. Спартаківська, 1; м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 24; м.
Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 28; м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 9;
м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 1; с. Білосарайська Коса, вул. Безуха,1. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для будівництва та ремонту суден;
автостоянка; торговельний кіоск; теплиця; об’єкт незавершеного будівництва;
учбово-курсові комбінати; захист громадського населення (бомбосховище);
складування; гуртожиток; база відпочинку «Дружба». Платник робіт з оцінки: ТОВ
«СРЗ». Наявність об'єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, 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 оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях, але не більше ніж 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 (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 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 (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта оцінки № 1 практичний
досвід з оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна, до об’єкта оцінки № 2 –практичний досвід з оцінки
єдиних (цілісних) майнових комплексів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок: (057) 700-03-27; 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх). У разі якщо дата конкурсу припадає на святкові дні, то конкурс відбудеться в перший робочий
день, наступний за святковим.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
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.

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: нежитлові приміщення площею 43,16 м2 частини

торгового центру (літ. В). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
Лугинський р-н, смт Миролюбів, вул. Центральна, 10. Балансоутримувач: Озерянський торфозавод – філія ДП «Житомирторф» (Житомирська обл., Лугинський р-н,
смт Миролюбів, вул. Заводська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Дата оцінки: 30.04.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ФОП Наклицька Р. Г.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлових приміщень площею 28,6 м2 будівлі лазні-пральні (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Ужачинська, 5. Балансоутримувач: Житомирська філія Концерну «Військторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.04.2017. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Горох О. В.
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, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, 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,
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земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 5,3257 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Фабрична, 10, м. Коломия, Івано-Франківська обл.
(прирейковий склад на вул. Тесленка, 4, м. Коломия – земельна ділянка не виділялась). Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості. Правовий
режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис.
грн: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму: 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж про-

фесійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 10 травня 2017 р.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 15 травня 2017 р. о 14.00.

оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 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 послуг з оцінки
майна, що буде розглядатися конкурсною комісією, становить 2 200,00 грн.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
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.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції 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 (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатись конкурсною
комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: для цілісного майнового комплексу – 28,2 тис.грн. Строк надання послуг з оцінки об’єкта не повинен
перевищувати 20 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 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 надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких
послуг; інформацію про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення 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 відокремлених 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 залучаються ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені 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 подана 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 конкурсу (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, тел. для довідок 55-31-39.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб HONDA
ACCORD, 1999 року випуску, державний номер АО 4359 ВК, номер кузова
JHMCH3660XC200548. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Августина Штефана, 21а. Найменування балансоутримувача: Мукачівська
ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03131) 2-31-12).
Мета проведення незалежної оцінки: відчуження установою. Телефон замовника конкурсу (03131) 2-31-12. Електронна адреса замовника конкурсу: zak.muk.
dpi.official@sfs.gov.ua. Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 05.04.2017: 00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Мукачівська ОДПІ
Головного управління ДФС у Закарпатській області.
 2. Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб VOLKSWAGEN
PASSAT, 2003 року випуску, державний номер АО 5008 АВ, номер кузова
WVWZZZ3BZ4E085201. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Августина Штефана, 21а. Найменування балансоутримувача: Мукачівська
ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03131) 2-31-12).
Мета проведення незалежної оцінки: відчуження установою. Телефон замовника конкурсу (03131) 2-31-12. Електронна адреса замовника конкурсу: zak.muk.
dpi.official@sfs.gov.ua. Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 05.04.2017: 00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Мукачівська ОДПІ
Головного управління ДФС у Закарпатській області.
 3. Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб VOLKSWAGEN
GOLF, 1996 року випуску, державний номер АО 9173 ВН, номер кузова
3VW1931HLТM317398. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Августина Штефана, 21а. Найменування балансоутримувача: Мукачівська
ОДПІ Головного управління ДФС у Закарпатській області (тел. (03131) 2-31-12).
Мета проведення незалежної оцінки: відчуження установою. Телефон замовника конкурсу (03131) 2-31-12. Електронна адреса замовника конкурсу: zak.muk.
dpi.official@sfs.gov.ua. Балансова залишкова вартість основних засобів станом
на 05.04.2017: 00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Мукачівська ОДПІ
Головного управління ДФС у Закарпатській області.
 4. Назва об’єкта оцінки: колісний транспортний засіб DAEWOO
LEGANZA, державний номер АО 8177 АМ, 1999 р. в., номер кузова
KLAVF69WEWB130169, колісний транспортний засіб TOYOTA HI Ace, державний номер 555 68 РТ, 1993 р. в., номер кузова LH1040002375. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Срібляста, 1. Найменування
балансоутримувача: Автотранспортне господарство Закарпатської обласної державної адміністрації (тел. (050) 942-95-67). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості КТЗ з метою його відчуження установою. Телефон замовника
конкурсу (0312) 64-28-46. Електронна адреса замовника конкурсу: gebura.оlga@
mail.ru. Балансова залишкова вартість основних засобів станом на 01.04.2017:
00,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017 (орієнтовна). Замовник та платник робіт з оцінки: Автотранспортне господарство Закарпатської обласної державної адміністрації.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка колісних транспортних засобів».
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, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); 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: колісні транспортні засоби для перевезення людей (крім спеціалізованого призначення).
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській 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 діяльності», 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.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт приватизації: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської
організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України», за адресою: 76014,
м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18 (з визначенням державної частки та частки орендаря). Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні. Основні
види продукції (послуг), що виробляються, – виробництво паперових канцелярських виробів, брошурувально-палітурна діяльність. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) – до складу
ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у тому числі 2 транспортні засоби, 27 од.
необоротних активів (бібліотечний фонд) та майно орендаря: 29 од. основних засобів, малоцінні необоротні матеріальні активи. Об’єкти нерухомості та земельні
ділянки відсутні. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 457,0
тис. грн станом на 31.12.2016. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю
(так/ні): ні. Дата оцінки: 31.03.2017.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 76,0 м2
на третьому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний
аеропорт «Львів» імені Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення 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): 31.03.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Дочірнє підприємство
«Албіс Компані» ТзОВ «Діаніум трейдінг Ко.Лімітед» (Республіка Кіпр).
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 21.02.2017 № 10-59-3320) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2016 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 200,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення 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 відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж
за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок:
(032) 255-41-71, 261-62-04.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Адреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
1 Частина нежитлового приміщення
2,0
м. Миколаїв, МД УДППЗ
31.03.17
першого поверху адміністративвул. Адміраль- «Укрпошта»
ної будівлі
ська, 27/1
2 Будівлі та споруди бази Зуєвського
204,6;
Миколаївська ДП НАЕК «Енер- 30.04.17
ДАЕМ, а саме: склад; майстерня; час- 38,2; 1 323,3; обл., м. Юж- гоатом», обтина замощення зі спорудами: частина 198,8; 598,0; ноукраїнськ,
ліковується у ВП
бетонного замощення № І; бетонне за- 135,7; 115,0 Проммайдан- «Южно-Українська
мощення № ІV; замощення зі щебеню
пог. м
чик, 27
АЕС»
№ ІІІ; частина бетонного фундаменту
№ VІ; частина рейок підкранової колії
3 Нежитлові приміщення № XV – XVIII
67,7
Миколаївська ДП НАЕК «Енер- 31.03.17
цокольного поверху, вх.-1 будівлі Інобл., м. Юж- гоатом», обформаційного центру «Імпульс»
ноукраїнськ,
ліковується у ВП
бульв. Шевчен- «Южно-Українська
ка, 8а
АЕС»
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 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Частина одноповерхової залізобетон- 711,6 Миколаївська обл., ДП НАЕК «Енергоатом», 30.04.17
ної будівлі «Виробничий корпус ТЕМ/
м. Южноукраїнськ, обліковується у ВП
блок 2» приміщення № 1-16, ІІ, ІІІ
Проммайданчик, 13 а «Южно-Українська АЕС»
2 Гідроспоруди рибогосподарської
–
Миколаївська обл., КСП Полянка
31.03.17
технологічної водойми: дамба та
Арбузинський р-н,
водоскид
с. Полянка
3 Гідротехнічні споруди рибогоспо–
Миколаївська обл., ДП «Укрриба»
31.03.17
дарських технологічних водойм, а
Снігурівський р-н, в
саме: контурної та двох роздільних
межах земель Цендамб, водонапуску, двох водовипустральної сільської
ків, частини скидного та водопостаради
чального каналу виросткового ставу
№ 16; контурної та двох роздільних
дамб, водонапуску, двох водовипусків, частини скидного та водопостачального каналу ставу № 17
4 Нежитлове приміщення адміністра- 13,6 Миколаївська обл., Березнегуватське
30.04.17
тивної будівлі
смт Березнегувате, управління водного
вул. Іллі Борщака
господарства
(Піонерська), 34
5 Нежитлові вбудовані приміщення
75,0 м. Миколаїв, вул. 28 ДП «НВКГ «Зоря»31.03.17
першого поверху адміністративАрмії, 16
«Машпроект»
ної будівлі
6 Нежитлове вбудоване приміщення 34,34 м. Миколаїв, просп. ДП НВКГ «Зоря»31.03.17
першого поверху триповерхової
Жовтневий, 42а
«Машпроект»
прибудови до цеху № 200
7 Частина відкритої складської ді130,0 м. Миколаїв, вул. Ай- ДП «Стивідорна ком- 30.04.17
лянки № 183
вазовського, 29
панія «Ольвія»
8 Нежитлове приміщення першого
101,6 м. Миколаїв, вул. 3 Миколаївський націо- 30.04.17
поверху гуртожитку № 2
Слобідська, 19
нальний університет ім.
В. О. Сухомлинського
9 Нежитлові приміщення першого
591,8 м. Миколаїв, просп. Філія «Одеське
30.04.17
поверху магазину
Героїв України, 93 управління військової
торгівлі» концерну
«Військторгсервіс»
10 Адміністративно-побутова будівля з 893,3; м. Миколаїв, вул. За- Миколаївська філія ДП 30.04.17
майстернями; будівля блоку служ- 479,6; водська, 23/18
«Адміністрація морбових приміщень із коморою; мета- 1 996,0;
ських портів України»
левий склад № 1 з замощенням;
109,3
зварювальний пост та пост вентиляційної майстерні; споруди № 2,
№ 6; огорожа № 3, 4, 5, 10, 11
11 Службово-побутова будівля
124,0 м. Миколаїв, вул. За- Миколаївська філія
30.04.17
водська, 23/2
ДП «Адміністрація
морських портів України» (адміністрація
Миколаївського морського порту)
12 Нежитлове приміщення (частина
12,3 м. Миколаїв, просп. Національний універси- 30.04.17
холу) першого поверху навчального
Центральний, 3
тет кораблебудування
корпусу
ім. адмірала Макарова
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях – не більше 5 днів), 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 та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в оцінювачів, які
перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним,
документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними
організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 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 за встановленою формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та містить: відомості про діяльність претендента (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); інформацію про оцінювачів, 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).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інформації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за ІV квартал 2016
року за групами об’єктів становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення пристроїв), – 2 200,00 грн; окремо розташована будівля – 3 800,00 грн; комплекс будівель та споруд – 11 400,00 грн; гідротехнічні споруди – 6 500,00 грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн.
38. Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки: трансформаторна підстанція ТП-151; відкриті
складські площадки; споруди пульпопроводу; адміністративно-побутова будівля; залізобетонна огорожа режимного призначення; благоустрій території
з довжиною підкранової колії 132,0 м; внутрішньооб’єктні дороги та площадки
загальною площею: 59,5 м2, 6800,0 м2, 52,5 м2, 203,4 м2, 700,0 м, 120,0 м;
30,9 м2; 8 665,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Южний». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м. Южне, вул. Берегова, 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 7315029, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій,
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) червень-липень 2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ЛАРС ЕКСПОРТ».
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 практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідними напрямами.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 04.05.2017
(включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 10.05.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності

 Назва об’єкта оцінки: корпус № 10 площею 55,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки Санаторій «Одеса» СБ України. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 65067, м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52. Мета проведення
оцінки на право укладення договору оренди нерухомого військового майна. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-39. Телефакс замовника конкурсу (048)
794-79-43. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 86.21. Загальна медична практика. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн
(зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв). Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 14 895,00 грн станом на 5 квітня 2017 р.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 29.02.2016. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: Санаторій «Одеса» СБ.
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 практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідними напрямами.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 04.05.2017
(включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 10.05.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

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: проїзна частина учбового корпусу № 1 площею 1,0 м2;
частина нежитлового приміщення на першому поверсі учбового корпусу
№ 1 площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення на першому поверсі
учбового корпусу № 2 площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення на
першому поверсі учбового корпусу № 3 площею 1,0 м2; частина нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 4 площею 1,0 м2 (торгові
приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Григорія Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки:
визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована
дата оцінки: 30.04.2017. 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 «Промінь-365».
 2. Назва об’єкта: частина нежитлової площі в холі на другому поверсі
спального корпусу МРЦ площею 1,0 м2 (надання інформації з екскурсійної діяльності). Місцезнаходження об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2017. 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: ФОП Кисличенко О. Ф.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення гуртожитку № 2 площею 2,0 м2; частина нежитлового приміщення гуртожитку № 3 площею 2,0 м2;
частина нежитлового приміщення гуртожитку № 4 площею 2,0 м2; частина
нежитлового приміщення гуртожитку № 5 площею 2,0 м2 та нежитлове приміщення третього поверху гуртожитку № 4а площею 2,0 м2, загальною площею
10,0 м2 (розміщення пральних машин). Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017. 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: ФОП Каламбет В. М.
 4. Назва об’єкта: частина приміщення навчального корпусу № 4 площею
4,0 м2 (торгове приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди,
1/3, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2017. 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: ФОП Кошель Т. І.
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення загальною площею 42,4 м2
(торгове приміщення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 2а, смт Диканька,
Полтавська область. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській
області. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017. 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: ФОП Величко Г. І.
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 Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 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);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті 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, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого 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 03.05.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 11.05.2017
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.

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 нежитлового приміщення адмінбудинку
загальною площею 176,9 м2 на 2-му поверсі адмінбудинку, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-00-92, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-47-60.
Електронна адреса замовника конкурсу: mex_te_oda @ukr.net. Замовник робіт з оцінки:

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

Т. м. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

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

Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації. Платник робіт з оцінки: Товарна біржа «Тернопільська агропромислова біржа».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2016: – 11 393,57 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адмінбудинку
загальною площею 81,7 м2 на 3-му поверсі адмінбудинку, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0352) 52-00-92, Департамент агропромислового розвитку Тернопільської
обласної державної адміністрації. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-47-60.
Електронна адреса замовника конкурсу: mex_te_oda @ukr.net. Замовник робіт з
оцінки: Департамент агропромислового розвитку Тернопільської обласної державної
адміністрації. Платник робіт з оцінки: Товарна біржа «Тернопільська агропромислова
біржа». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.12.2016: – 5 262,04
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівлі і споруди бази матеріально-технічного
постачання загальною площею 1 906,5 м2, а саме:
№
Найменування (призначення)
Інвентарний
Загальна
Реєстровий номер
з/п
будівлі (об’єкта)
номер
площа, м2
1
Зерносклад «Б», «В»
10300016
37199618.38.РБИЮКО1410
1 437,3
2
Корівник «Г»
10300017
37199618.38.РБИЮКО1409
377,4
3
Будівля мазутонасосної станції «Е» 10300007
37199618.38.РБИЮКО1377
78,8
4
Ємкість під мазут 2 139 м3
10300088
37199618.38.РБИЮКО1399
5
Ємкість під мазут 1 972 м3
10300087
37199618.38.РБИЮКО1400
6
Під’їзні шляхи ж/д 970,9 м
10300052
37199618.38.РБИЮКО1393
7
Ємкість 50 м3
10300076
37199618.38.РБИЮКО1398
8
Ємкість 50 м3
10300073
37199618.38.РБИЮКО1401
9
Стрілковий перевід 30 пог. м
10300147
37199618.38.РБИЮКО1402
10 Стрілковий перевід 30 пог. м
10300146
37199618.38.РБИЮКО1403
11
12
13
14

Стрілковий перевід 30 м.п.
Стрілковий перевід 30 пог. м
Стрілковий перевід 30 пог. м
Естакада зливу мазуту
Разом

10300148
10300063
10300149
10300048

37199618.38.РБИЮКО1404
37199618.38.РБИЮКО1405
37199618.38.РБИЮКО1406
37199618.38.РБИЮКО1547

13,0
1 906,5

що перебувають на балансі Державного підприємства спиртової та лікерогорілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки, 9г, смт Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл. 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:
ТОВ «Полікорн». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 28.03.2017: –
119 085,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): – 30.04.2017.
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 ділянок та майнових прав на них».
Претендентам слід 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 подає 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 урахуванням усіх податків,
що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки об’єктів № 1, 2, яких
не перевищує 2 200,00 грн, об’єкта № 3 – не перевищує 11 400,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність особистого досвіду у виконанні 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 вартість 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’єктів оцінки № 1, 2 є нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної
нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 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 забезпечення 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).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛ., 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: вбудовані нежитлові приміщення площею 364,2 м2 на другому поверсі навчального корпусу, що перебувають на балансі Херсонського
національного технічного університету, за адресою: Херсонська обл., м. Генічеськ,
вул. Леніна, 196. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ТОВ «Швейна фабрика «ВіД». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017.
 2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення одноповерхової будівлі відділення зв’язку та гаражні бокси загальною площею 269,7 м2, що перебувають
на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, вул. Нафтовиків, 80. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ФОП Резнікова Г. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 30.04.2017.
 3. Об’єкт: частини тамбура площею 3,0 м2 на першому поверсі
п’ятиповерхової адміністративної будівлі Херсонського поштамту, що перебуває на балансі Херсонської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон,
просп. Ушакова, 41. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Вербицька Олександра Василівна. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.04.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів,
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована 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 оціночної діяльності»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 3); 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); 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 проведення 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 підтвердних
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 господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за 4 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.
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