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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Продовження таблиці

Відповідно до пункту 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету
України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами, для забезпечення відкритості
проведення конкурсів та з метою більшої інформованості потенційних покупців
Фонд державного майна України інформує про те, що розпочато підготовку до
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону таких акціонерних товариств:

Центральний апарат Фонду державного майна України
Код за ЄДРПОУ
05766356
00018201

Назва АТ
ПАТ «Сумихімпром»
ПАТ «Укрнафтопродукт»

Розмір пакета акцій, %
99,995
50,00

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з
повторного продажу пакета акцій ПАТ «Укрпапірпром»

1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 16464888.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Укрпапірпром».
Місцезнаходження товариства: вул. Євгена Сверстюка, 19, м. Київ, 02002.
Телефон/факс: (044) 571-41-72, (044) 517-64-10.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, %: 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
49 597 067 штук, що становить 99,953 % акцій статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 12 405 054, 25 грн.
Номінальна ціна акції – 0, 25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства: 11 260 000,00 грн.
Крок торгів: 113 000,000 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: 68.20 – надання послуг оренди і експлуатації
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.01.2017 – 9 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках – не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує товариство, умови їх використання: частина площ 12-поверхового адміністративного
будинку у розмірі 1 445, 9 м2, у т. ч.: 11-й поверх – 883, 4 м2, 12-й поверх (частина) –
436, 5 м2, підвал – 18 м2, підземний гараж – 108 м2, (кількість, площа, призначення) –
здійснення господарської діяльності. Право власності не оформлено.
Розмір земельної ділянки – площа земельної ділянки (код ділянки 66:217:013) для
обслуговування 12-поверхової адміністративної будівлі за адресою м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 19 становить 4 281,5 м2 і перебуває в спільному користуванні.
Частина цієї земельної ділянки площею 502,32 м2 (0,05 га) належить ПАТ
«Укрпапірпром» і перебуває у господарському віданні спільного користування, без
виділення у натурі. Право власності не оформлено.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів (у разі їх наявності) – відсутні.
ДОВІДКА
про фінансово-господарський стан ПАТ «Укрпапірпром»
Значення показника
№
Назва показника
з/п
2014 р. 2015 р. 2016 р.
1. Середньооблікова чисельність працівників, осіб
12
11
10
2. Первісна вартість основних фондів, тис. грн
545
546
43517
3. Залишкова вартість основних фондів, тис. грн
159
142
11394
4. Знос основних фондів, %
70, 8
74, 0
73, 8
5. Чистий прибуток, тис. грн
50
92
- 523
6. Прострочена заборгованість з виплати заробітної плати, тис. грн
0
0
0
7. Прострочена заборгованість перед бюджетом, тис. грн
0
0
0
8. Прострочена заборгованість зі страхування, тис. грн
0
0
0
Основні показники господарської діяльності ПАТ «Укрпапірпром»
Показник
2014 р.
2015 р.
2016 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
1009*
1061*
1362
Балансовий прибуток, тис. грн
61
92
-523
Дебіторська заборгованість, тис. грн
5046
70
283
Кредиторська заборгованість, тис. грн
101
6455
7025
Рентабельність, %
5,0
8,7
-38,4
Вартість активів, тис. грн
5150
201
11684
Вартість власного капіталу, тис. грн
5329
-6111
4659
Величина чистого прибутку, тис. грн
50
92
-523
* За 2014 – 2015 рр. послуги, які надавалися товариством, враховувалися у формі
№ 2 по коду рядка 2120 «інші операційні доходи». За 2016 рік – по коду рядка 2000.
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;
погашення протягом шести місяців з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній
установі простроченої заборгованості товариства перед Державним бюджетом України згідно рішення постанови Господарського суду м. Києва від 06 листопада 2007
року у справі № 34/242 – А з урахуванням стягнення виконавчого збору;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3. У соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за
які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40
та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати
проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку
Фонду державного майна в депозитарній установі;
здійснення товариством витрат на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

Код за ЄДРПОУ
00220477
00130820
14309988
05808758
05797977
00194122

Назва АТ
ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський
інститут атомного та енергетичного насособудування»
ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
ПАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»
ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач»
ВАТ «Оснастка»
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»

Розмір пакета акцій, %
50,00
99,928
94,534
57,389
50,0055
68,0095

За додатковою інформацією звертатись до Департаменту приватизації Управління конкурсного продажу та біржової діяльності. Телефони для довідок: (044)
200-36-17, 200-33-53, телефон/факс: (044) 200-36-16.
Інформація про акціонерні товариства знаходиться на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством.
4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання в повному обсязі запланованих товариством робіт з розроблення
землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких
розташоване майно товариства.
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне використання, утримання і зберігання державного майна, у тому числі
об’єктів цивільної оборони, яке у процесі створення товариства не увійшло до його
статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства, та недопущення його
безоплатного використання і незаконного відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних
зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення
(зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій
без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочинів з відчуження
основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що є предметом
таких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі
правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача
до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлені терміни дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна, до Державного бюджету України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році, а також
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності товариства за час
перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
строку їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію
державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної
приватизації у 2015-2017 роках», зі змінами, відповідно до Положення про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674,
зареєстрованими Міністерством юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі
змінами (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором; органи державної влади; працівники державних
органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії,
державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи,
зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України)
чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; особи, які прямо чи опосередковано
перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером)
яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб: юридичні
особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно
до законодавства; фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно
яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо 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».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 2 252 000,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в
національній валюті:
Конкурсна гарантія Одержувач коштів – Фонд державного майна України
у сумі 2 252 000,00 Рахунок № 37316021000058
гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з повторного
продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром»
Реєстраційний вне- Одержувач коштів – Фонд державного майна України
сок у сумі 340,00
Рахунок № 37183500900028
гривень
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з повторного
продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Укрпапірпром»
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Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна гарантія
Одержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund of
у сумі 2 252 000,00 України
Ukraine
гривень (за курсом Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, Address: 18/9 General Almazov Street,
Національного банку м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
України на день
Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
сплати конкурсної
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
гарантії)
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича,127, м. Київ, Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Україна
Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
Код за ЄДРПОУ 00032945
SWIFT: EXBSUAUX
Призначення платежу: як конкурсCode YeDRPOU: 00032945
на гарантія для участі у конкурсі з
Purpose of payment: tender guarantee for
повторного продажу пакета акцій
participation in the auction for the second
публічного акціонерного товариства
sale of the stake of Public Joint Stock Com«Укрпапірпром»
pany «Ukrpapirprom»
Реєстраційний внесок Одержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund of
у сумі 340,00 гривень України
Ukraine
(за курсом Національ- Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9, Address: 18/9 General Almazov Street,
ного банку України на м. Київ, 01133, Україна
Kyiv, 01133, Ukraine
день сплати конкурс- Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
ної гарантії)
Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
м. Київ, Україна
Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
Код за ЄДРПОУ 00032945
SWIFT: EXBSUAUX
Призначення платежу: як реєстраCode YeDRPOU: 00032945
ційний внесок для участі у конкурсі
Purpose of payment: registry fee for particiз повторного продажу пакета акцій
pation in the auction for the second sale of
публічного акціонерного товариства
the stake of Public Joint Stock Company
«Укрпапірпром»
«Ukrpapirprom»
Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму
конкурсної гарантії – 2 252 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови
надання банківської гарантії передбачені абз.1 пункту 1.3 розд.1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з повторного продажу пакета акцій приватного
акціонерного товариства «РІТМ»

1. Дані про Товариство.
Код за ЄДРПОУ 36376078.
Повне найменування Товариства: приватне акціонерне товариство «РІТМ»
(ПрАТ «РІТМ»).
Місцезнаходження Товариства: вул. Панаса Любченка, 15, м. Київ, 03150. Телефон (044) 529-71-37. Тел./факс (044)529-60-11.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, %: 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
2 870 575 штук, що становить 51,199 % статутного капіталу ПрАТ «РІТМ».
Статутний капітал Товариства становить 5 606 700 гривень.
Номінальна вартість однієї акції – 1 гривня.
3. Початкова ціна пакета акцій Товариства – 4 350 000 гривень.
Крок торгів – 43 500 гривень.
4. Характеристика Товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД: код 68.20 – надання в оренду й експлуатація
власного чи орендованого нерухомого майна.
Середньооблікова чисельність працівників станом на 01січня 2017 року –
4 особи.
Основна номенклатура: орендна плата.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: не займає.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує Товариство: частина адміністративної будівлі загальною площею 395,5 м2.
Загальна площа земельної ділянки – 385,94 м2. Земельна ділянка використовується на підставі державного акта № 236 від 17 лютого 2009 року про прийманняпередавання частини адміністративної будівлі.
Об’єкти соціально-побутового призначення відсутні.
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне
середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та
платежів: немає.
Основні показники господарської діяльності
Товариства за останні три роки та останній звітний період
Показник
За 2014 рік
За 2015 рік
За 2016 рік
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
584
607
680
Балансовий прибуток, тис. грн
-178
-741
-221
Дебіторська заборгованість, тис. грн
187
184
33
Кредиторська заборгованість, тис. грн
52
34
55
Рентабельність, %
-36,6%
-146,4%
-27,5%
Вартість активів, тис. грн
4382
3588
3388
Вартість власного капіталу, тис. грн
4330
3554
3333
Величина чистого прибутку, тис. грн
-178
-741
-221
5. Фіксовані умови конкурсу:
покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності Товариства:
збереження основних видів діяльності Товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу.
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності Товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів послуг;
впровадження прогресивних технологій, комп’ютеризація робочих місць;
виконання зобов’язань щодо розвитку Товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3) у соціальній діяльності Товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості Товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників Товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів України про працю України або вчинення працівником дій,
за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті
40 та статті 41 Кодексу законів України про працю України) протягом шести місяців
від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на
рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі;
здійснення витрат Товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
4) у природоохоронній діяльності Товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання в повному обсязі запланованих Товариством робіт з розроблення
землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких
розташоване майно Товариства.
5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном Товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення
Товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі Товариства, та недопущення його безоплатного використання і незаконного
відчуження;
до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних
зборів акціонерів Товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення
(зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета
акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з
відчуження майна Товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності Товариства. Зазначена умова не застосо-

Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазначених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий
пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси
державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу:
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна України,
укладають з ним договір про конфіденційність та отримують пакет документації
про конкурс, який містить документи, зазначені у п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 17 травня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 22
травня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 24 травня 2017 року подає один примірник
остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо
його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 24 травня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімната 504, час прийому: щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з
9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.

11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій:
реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться
01 червня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з повторного продажу пакета акцій публічного акціонерного
товариства «Укрпапірпром» буде проведено 01 червня 2017 року об 11.00 у
приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Євгена Сверстюка, 19,
м. Київ, 02002. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл
Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління
конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду
державного майна України (к.614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до
16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-34-43. Електронна адреса:
zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій ПАТ «Укрпапірпром» потенційним покупцем може не
потребувати отримання дозволу Антимонопольного комітету України за умови відсутності у нього відносин контролю.
ПАТ «Укрпапірпром»: вартість активів – 411,12 тис. євро, обсяг реалізації товарів – 47,92 тис. євро.
Тобто, за умови відсутності відносин контролю у ПАТ «Укрпапірпром», у об’єкта
придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже не виконуються умови, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», за яких необхідне попереднє отримання дозволу на
концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у ПАТ «Укрпапірпром», або не
перевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю
цього товариства, суми еквівалентної 4 млн євро, придбання його акцій може не
потребувати дозволу Антимонопольного комітету України.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

вується до правочинів щодо відчуження майна Товариства, яке здійснюється в
межах звичайної діяльності Товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до
статутних (складених) капіталів інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлені терміни дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна, до Державного бюджету України відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за
результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році, а також
дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за час
перебування у державній власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
строку їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції» та постанови Кабінету
Міністрів України від 12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та
конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10
травня 2012 року № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованими
Міністерством юстиції України 12 червня 2012 року за № 940/21252, зі змінами (далі – Положення).
У конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ» мають право брати участь особи, які можуть
бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».
До участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону не
допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону
України «Про приватизацію державного майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток,
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава,
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади;
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання,
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн,
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб,
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій
частині, або є пов’язаними особами таких осіб: юридичні особи чи пов’язані з ними
особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України державоюагресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо 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), Указу Президента України від 17 жовтня 2016 року
№ 467/2016, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони
України від 16 вересня 2016 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 870 000,00 грн та реєстраційний внесок у
сумі 340,00 грн.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в
національній валюті:
Конкурсна
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
гарантія у сумі Рахунок № 37316021000058
870 000,00
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
гривень
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ»
Реєстраційний Одержувач коштів – Фонд державного майна України
внесок у сумі
Рахунок № 37183500900028
340,00 гривень Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172;
Код за ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ»

Реєстраційний внесок у
сумі 340,00
гривень (за
курсом Національного
банку України на день
сплати реєстраційного
внеску)

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в
іноземній валюті:
Конкурсна
гарантія у сумі
870 000,00
гривень
(за курсом
Національного банку
України на
день сплати
конкурсної
гарантії)
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експортно-імпортний банк України»
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МФО 322313
Код за ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія
для участі у конкурсі з повторного продажу
пакета акцій приватного акціонерного товариства «РІТМ»

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv,
01133, Ukraine
Account: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock company «State
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Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv,
Ukraine
MFO: 322313
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: tender guarantee for
participation in the auction for the second
sale of the stake of Private Joint Stock Company «RITM»
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Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового
внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії –
870 000,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови надання банківської
гарантії передбачені абз.1 пункту 1.3 розд.1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відповідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси
державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет
з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються
найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну
пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу:
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону потенційні покупці до 16 травня
2017 року до 18.00 письмово звертаються до Фонду державного майна України та
укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про
конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (за наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 16 травня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна України надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 19
травня 2017 року.
Потенційний покупець не пізніше 23 травня 2017 року подає один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 23 травня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімната 504 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45,
в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться
31 травня 2017 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна України
за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з повторного продажу пакета акцій ПрАТ «РІТМ» буде проведено 31 травня 2017
року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, кімн. 303.
13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Панаса Любченка, буд.
15, м. Київ, Україна, 03680. Для відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з організації конкурсу: пакет документації про конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою:
вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Управління конкурсного продажу та
біржової діяльності Департаменту приватизації Фонду державного майна України
(к. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, в передсвяткові дні –
з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53, (044) 200-34-43. Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій ПрАТ «Рітм» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного Комітету України за умови відсутності
у нього відносин контролю.
ПрАТ «Рітм» (вартість активів – 411,12 тис. євро, обсяг реалізації товарів –
47,92 тис. євро).
Тобто, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Рітм», у об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а отже не виконуються умови,
визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за яких необхідне попереднє отримання дозволу на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю у ПрАТ «Рітм», або не перевищення сукупних вартісних показників, з урахуванням відносин контролю цього
товариства, суми еквівалентної 4 млн євро, придбання його акцій може не потребувати дозволу Антимонопольного комітету України.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію
про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про
виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Продаж об’єктів групи А
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-34
ПРИВАТИЗОВАНО
ШЛЯХОМ ВИКУПУ

Вінницька область
Нежитлова будівля з підвалом, А, загальною площею 163,4 м2; гараж, Б,
площею 19,1 м2; туалет, В, площею 2,4 м2; вхідний майданчик, а; вхідний майданчик, а1 за адресою: Вінницька обл., смт Чечельник, вул. Героїв Майдану, 7,
що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області. Приватизовано фізичною особою, яка
єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 138 345,60 грн,
у т. ч. ПДВ – 23057,60 грн.

26 квітня 2017 року

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ
ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 20.04.2017 № 653)

Вінницька область
Приміщення боксу № 15 площею 50,3 м2 в будівлі майстерні літ. «Б» та приміщення майстерні № 3 площею 25,1 м2 в будівлі виробничого цеху літ. «Г» за адресою:
22100, Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Бродецьке, вул. Робітнича, 32.

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

Назва об'єкта: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля (літ.
А-4) загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею та замощенням.
Адреса об'єкта: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191023, ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: окремо розташована нежитлова чотириповерхова будівля колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом

№ 32 (1052)

3
м2,

(літ. Ап/д), прибудовою літ. а, загальною площею 1 849,7
ґанками літ. а1-а4,
огорожею № 1-6, замощенням І загальною площею 757,9 м2. Рік побудови – 1962.
Будівля не обладнана системою центрального опалення, водопостачання, каналізації; система електропостачання не функціонує.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 164 442,00 грн, ПДВ – 432 888,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 597 330,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а
також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору 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 на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 259 733,04 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації – нежитлової будівлі (літ. А-4), загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею
та замощенням, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 26 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) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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.

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

Назва об'єкта: нежитлова будівля, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15).
Адреса об'єкта: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код
за ЄДРПОУ 00191023) за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою одноповерхову нежитлову будівлю літ. А-1, з підвалом літ. А п/д, тамбуром літ. а, загальною площею
291,9 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації. Електро-, водо-, теплопостачання у робочому стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 794 220,00 грн, ПДВ – 158 844,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 953 064,00 грн.
Умови продажу: використовувати зі збереженням профілю чи з його зміною; 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; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до
складу об’єкта приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе
лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених 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 сплачує нотаріальні
послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 95 306, 4 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 –
нежитлової будівлі, літ. А-1 площею 291,9 м2 (будівля магазину № 15), розташованої
за адресою: 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 86).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 29
травня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 02 червня 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) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Ідентифікаційний
код балансоутримувача 00851979.
Адреса балансоутримувача: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5.
Відомості про об'єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Будівля розташована у центрі с. Тополине. Село Тополине розташоване приблизно у 20 км від м. Маріуполь та на відстані
приблизно 5 км від районного центру.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 51 100,00 грн; ПДВ – 10 220,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 61 320,00 грн.
Умови продажу: здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності
на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом 2 місяців
після підписання акта передачі державного майна; подальше використання об’єкта
покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних
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норм під час експлуатації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з
чинним законодавством протягом одного року після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх 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 6 132,00 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 заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 19 травня 2017 року. Час початку аукціону –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
15 травня 2017 року до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 613,20 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об'єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ.
Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів в кількості 241 од.; інше майно
в кількості 1 927 од., у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт.,
ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пила –
16 шт., прилад ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., респіратор – 800 шт., СМУ – 50
шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт.,
замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове – 100
шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета
для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355», адреса:
69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код за ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на внутрішній території ВАТ «АТП №12355». Рік побудови – 1963. Будівля цегляна одноповерхова.
Фундамент будівлі – з/б стакани, стіни 40 % цегляні, 60% – з/б панелі, покриття
рулонне, перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, підлога – асфальт. В приміщення будівлі наявні декілька входів у вигляді металевих
воріт. Процент зносу – 31 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 048 795,00 грн.
ПДВ – 209 759,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 258 554,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації:
питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни
продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 125 855,40 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України в м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області,
код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь в
аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 15.05.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною
біржею 19.05.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) –
12.00. Адреса веб-сайта організатора аукціону https:// centrex.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну адресу info@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)
з 9.00 до 17.00 обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (0532) 69-70-50, оригінали заяв
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з 8.00 до
16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.00, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

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

Назва об'єкта: приміщення складу № 16 (955360.1.ААБАЛД733).
Адреса об'єкта: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове, вул. Привокзальна, 4.
Зберігач: ТОВ «Кононівський елеватор», код за ЄДРПОУ 32284263.
Адреса зберігача: 66410, Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребкове,
вул. Привокзальна, 4.
Інформація про об’єкт: частина приміщень в окремо розташованій кам’яній
одноповерховій будівлі складу зерна, яка розташована біля залізничної колії залізничної станції «Жеребкове». Площа приміщення – 414,8 м2, висота – 3,5 м. Приміщення складу має два окремих входи, але окремого виїзду(в’їзду) з території
підприємства немає. Рік введення в експлуатацію – 1967. Об’єкт не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 309 300,00 грн. ПДВ – 61 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 371 160,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 37 116,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 26.05.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 14.00
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 22
травня 2017 року до 17.00.
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 25.09.2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електронну адресу info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити на адресу Центральної універсальної біржи (36020, Украї-

на, м. Полтава, вул. Стрітенська, 3б, 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за №400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

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

Назва об'єкта: будівля їдальні літ. № 39 загальною площею 251,8 м2.
Адреса об'єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173»; код за
ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля 1970 року
забудови, яка складається з двох блоків, один з яких являє собою споруду павільйонного типу (збірну конструкцію у вигляді металевого каркаса з заповненням ДСП,
фасадна стінка зі скла) – зал їдальні, другий збудований з цегли – приміщення
кухні. Будівля використовувалася як їдальня для робітників підприємства. Будівля
складається з 10 приміщень загальною площею 251,8 м2. Об’єкт відключений від
мереж електро-, водопостачання та каналізації, тривалий час не використовується,
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173
терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003)
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 396 900,00 грн. ПДВ – 79 380,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 476 280,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 47 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 26 травня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 10.30.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 22
травня 2017 року до 17.00.
Повторний 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 25.09.2015 за
№1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу info@centrex.com.ua
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (фактична адреса: 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

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

Назва об'єкта: будівля магазину літ. № 37 загальною площею 69,8 м2.
Адреса об'єкта: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський, Одеська
обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство 15173», код за
ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна, 1, м. Білгород-Дністровський,
Одеська обл., 67700.
Інформація про об’єкт: окремо розташована будівля павільйонного типу 1985
року забудови, яка раніше використовувалася як магазин для робітників підприємства, являє собою збірну конструкцію у вигляді металевого каркаса з заповненням ДСП, фасадна стінка зі скла. Будівля розташована на території підприємства,
складається з 4 приміщень загальною площею 69,8 м2, тривалий час не використовується, потребує ремонту. Електро-, водопостачання, опалення та каналізація
відключені. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт
розташований на земельній ділянці, яка перебуває в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 117 600,00 грн. ПДВ – 23 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 141 120,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 14 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 26 травня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.30, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
22 травня 2017 року до 17.00.
Повторний 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 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (фактична адреса: 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

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

Назва об'єкта: нежитлові приміщення магазину загальною площею 252,0 м2,
що орендуються СПД «Присяжний С.А.».
Адреса об'єкта: 66300, Одеська обл., м. Котовськ, вул. Бочковича, 92а.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 252,0 м2, які
використовуються під магазин. Одноповерхова будівля, в якій розташовані зазначені приміщення, побудована у 1956 році: стіни з каменю черепашнику, перекриття
із залізобетонних плит; складається з тринадцяти суміжно-роздільних приміщень.
Приміщення забезпечені електро-, водопостачанням та каналізацією, перебувають у задовільному стані. Об’єкт перебуває в оренді у СПД «Присяжний С.А.» до
23.03.2017. За час оренди орендарем здійснені за власні кошти невід’ємні поліпшення орендованого майна.
Вартість частки орендаря в об’єкті приватизації становить: без урахування
ПДВ – 102 385,00 грн, ПДВ – 20 477,00грн, з урахуванням ПДВ – 122 862,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 593 496,94 грн. ПДВ – 318 699,39 грн.
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Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 912 196,33 грн.
Умови продажу: покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку в зазначеному об’єкті, яка дорівнює фактичній ціні продажу цього
об’єкта за вирахуванням вартості поліпшень орендованого майна, що становить
12 2862,00 грн (у т. ч. ПДВ – 20 477,00 грн). Вартість зазначених поліпшень (з ПДВ)
покупець сплачує орендарю – СПД «Присяжний С.А.»; подальше використання
об’єкта визначає покупець; утримання об’єкта та прилеглої території у належному
санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний
об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством
після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 191 219,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 26 травня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 22
травня 2017 року до 17.00.
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 25.09.2015 за
№1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу: info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані направити Центральній універсальній біржі (адреса: 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

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

Назва об'єкта: нежитлові приміщення другого поверху п’ятиповерхового будинку загальною площею 88,7 м2.
Адреса об'єкта: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. Добровольського, 3а,
офіс № 39.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в
Арцизькому районі Одеської області.
Адреса балансоутримувача: 68400, Одеська обл., м. Арциз, вул. 28 Червня, 88.
Інформація про об’єкт: об’єкт розташований на другому поверсі п’ятиповерхового
житлового будинку. Вхід до об’єкта здійснюється через загальносходовий майданчик. Складається з дев’яти приміщень, трьох балконів та лоджії загальною площею
88,7 м2. Рік введення в експлуатацію – 1980. Приміщення на теперішній час ніяк не
використовуються, потребують капітального ремонту. Забезпечено енерго- та водопостачанням, каналізацією.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 361 192,64 грн. ПДВ – 72 238,53 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 433 431,17 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта у належному санітарно-технічному стані.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570 в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 43 343,12 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 26 травня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 16.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 18.00
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
22 травня 2017 року до 17.00.
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 25.09.2015 за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на
електрону адресу info@centrex.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити Центральній універсальній 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

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

Назва об'єкта: підземний склад готової продукції з інженерною інфраструктурою загальною площею 18 306,80 м2 разом із земельною ділянкою, що не увійшов
до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське хлібоприймальне підприємство» (ліквідовано). Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об'єкта: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Відомості про об'єкт: до складу об’єкта входять: нежитлова будівля підземного
складу готової продукції (літ. П) тамбур (літ. П2), навіси (літ. П1, П3, П4), площадки № 3, 4, 5. Загальна площа об’єкта – 18 306,8 м2. Рік побудови – 1963 (згідно з
технічним паспортом).
До інженерної інфраструктури об’єкта входять: залізничні колії, автодороги, лінія
електропередачі зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація вигрібна,
зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 7,0419
га, цільове призначення – секція J 11.02 (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної промисловості, машинобудівної та іншої промисловості). Кадастровий номер
6321255400:03:000:0743.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 409 200,00 грн, у
т. ч.: вартість земельної ділянки – 1 206 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 891 040,00 грн.
ПДВ – 481 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. 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.
2. Здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке
входить до складу об’єкта приватизації, у тому числі державну реєстрацію права
власності на земельну ділянку у встановленому законом порядку.
3. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення
згідно з Земельним Кодексом України.
4. Забезпечити дотримання санітарно-екологічних норм під час експлуатації
об’єкта згідно з чинним законодавством України та не допускати збереження небезпечних речовин, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.
5. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної
сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 289 104,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі (веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та 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).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 19 травня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 травня 2017 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

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

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни в
електронній формі об’єктів державної власності

1. Назва об’єкта № 1: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 11.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 94. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею
0,1467 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0340. Виконано підвал під
будинком, підвал частково перекрито залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 26 847,00 грн, ПДВ – 5 369,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 32 216,40 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 3 221,64 грн.
2. Назва об’єкта № 2: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 12.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 92. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 0,1465 га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0339. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 37 206,00 грн, ПДВ – 7 441,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 44 647,20 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 4 464,72 грн.
3. Назва об’єкта № 3: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 13.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 90. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1450
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0338. Виконано підвал під будинком.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 45 253,00 грн, ПДВ – 9 050,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 54 303,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 5 430,36 грн.
4. Назва об’єкта № 4: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 14.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 88. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1460
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0336. Виконано підвал під будинком
та перекриття залізобетонними плитами. По сараю виконані фундаменти, стіни,
перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 66 264,00 грн, ПДВ – 13 252,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 79 516,80 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 7 951,68 грн.
5. Назва об’єкта № 5: об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок № 15.
Місцезнаходження: 70035, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Матвіївка,
вул. Побєди, 86. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,1459
га, кадастровий номер 2321583600:03:001:0335. Виконано підвал під будинком та
перекриття залізобетонними плитами, розпочата кладка стін. По сараю виконані
фундаменти, стіни, перекриття та підлога.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 107845,00 грн, ПДВ – 21569,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 129 414,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 12 941,40 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єктів приватизації:
завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію без зміни цільового призначення протягом п’яти років з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; сплатити
ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання землекористування покупець вирішує
самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного
законодавства; подальше відчуження об’єкта 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.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації.
Сума грошових коштів, що має вноситися учасниками аукціону (потенційними
покупцями), у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації перераховується
на р/р № 37311049000444 в Державній казначейській службі України в м. Київ, МФО
820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 18.05.2017 до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено
Центральною універсальною біржею 22.05.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00. Адреса веб-сайта організатора
аукціону: https:// centrex.com.ua.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на
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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, зі змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,
що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну адресу: info@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, з
9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (0532) 69-70-50) 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’єктами можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем їх
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 38, 40 з 8.00 до
16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.00, тел.: (061) 22607-75, 226-07-76.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований (державна власність)

Назва об'єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: вул. Львівська,87б, м. Червоноград, Львівська обл.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній частині м. Червонограда. Під’їзна
дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-, електропостачанню, каналізації, благоустрою території не проводились. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного
типу прямокутної форми розміром 40,45 х 18,9 м. Наявні залізобетонні фундаменти
стаканного типу, влаштовані монолітні з/б резервуари прямокутної форми, каркас
із з/б конструкцій: поперечних рам зі збірних з/б колон і несучих елементів покриття
(ферм), часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою та стіновими панелями,
покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці, не охороняється, руйнується
під дією атмосферного впливу. Ступінь будівельної готовності: 38 %.
Земельна ділянка: площа 3 428,0 м2.
Кадастровий номер 4611800000:06:002:0058.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельні сервітути: відсутні.
Ціна об’єкта приватизації (без урахування ПДВ) – 1 004 543,00 грн (один мільйон
чотири тисячі п’ятсот сорок три гривні), у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва –
540 460,00 грн (п’ятсот сорок тисяч чотириста шістдесят гривень), земельної ділянки – 464 083,00 грн (чотириста шістдесят чотири тисячі вісімдесят три гривні).
ПДВ об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою –
200 908,60 грн ( двісті тисяч дев’ятсот вісім гривень 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації (з урахуванням ПДВ) – 1 205 451,60 грн
(один мільйон двісті п’ять тисяч чотириста п’ятдесят одна гривня 60 копійок), у т.
ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 648 552,00 грн (шістсот сорок вісім тисяч
п’ятсот п’ятдесят дві гривні), земельної ділянки – 556 899,60 грн (п’ятсот п’ятдесят
шість тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із
земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити
право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Грошові кошти у розмірі 120 545,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 гривень та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015 за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 19 травня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 травня 2017 р. до
16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

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

Назва об'єкта приватизації: Цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: вул. Сумгаїтська, 1, м. Черкаси, 18000.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об'єкт: шестиповерхова недобудована будівля з підвалом в плані
(літ. 2Б, пд.) та огорожа 11-12. Початок будівництва – 1988 рік, припинено – у травні
1993 року. Конструктивні рішення: каркас – залізобетонний рамний; фундаменти:
залізобетонні – під колони, стрічкові залізобетонні – під зовнішні стіни; покриття та
перекриття – пустотні та ребристі плити; балки металеві та залізобетонні; сходові
марші відсутні. Зовнішні стіни першого поверху виконано з силікатної цегли товщиною 510 мм, над прорізами влаштовано залізобетонні перемички. Інші зовнішні
стіни виконано з бетонних навісних панелей, частково стінові панелі відсутні. Внутрішні перегородки відсутні; віконні та дверні прорізи не заповнено; покриття підлог
відсутнє; зовнішнє та внутрішнє оздоблення стін та стель не виконано. Інженерні
комунікації на земельній ділянці доступні. Асфальтовані під’їзні шляхи. Об’єм недобудови – 4 134,0 м3. Фізичний стан задовільний. Фізичний знос – 39 %. Ступінь
будівельної готовності – 34 %.
Земельна ділянка: загальною площею 0,8341 га, кадастровий номер
7110136700:05:003:0078, цільове призначення: для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості. Обмеження та обтяження: земельна ділянка площею 0,0122 га – охоронна зона діючих інженерних комунікацій; земельна
ділянка площею 0,0026 га – інші земельні сервітути.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 4 721 900,00 грн, у
т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 3 077 100,00 грн (три мільйони сімдесят
сім тисяч сто гривень 00 копійок); земельної ділянки –1 644 800,00 грн (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі вісімсот гривень 00 копійок), ПДВ – 944 380,00 грн
(дев’ятсот сорок чотири тисячі триста вісімдесят гривень 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 5 666 280,00 грн,
у т. ч. об’єкт незавершеного будівництва – 3 692 520,00 грн (три мільйони шістсот
дев’яносто дві тисячі п’ятсот двадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 1 973 760,00 грн (один мільйон дев’ятсот сімдесят три тисячі
сімсот шістдесят гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення, з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту
підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою.
2. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
3. У разі добудови об’єкта незавершеного будівництва за призначенням, що
належить до громадського призначення, обов’язково створити сприятливі умови
для життєдіяльності та потреб осіб з обмеженими можливостями.
4. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення, у
випадку необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.
5. Подальше відчуження та передача в заставу об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за умови
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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; 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 566 628,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна

казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 22 травня 2017 року
до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 26 травня 2017 року, час початку торгів
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 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 Товарної біржі «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна

біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку
об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від
17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ
ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404,
тел. (0472) 37-26-61.

Продаж об’єктів групи Ж

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 заяв 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 Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 19 травня 2017 року. Час внесення
цінових пропозицій (початку аукціону) – 12.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: 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) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 15 травня 2017 року
до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 відсотка від початкової ціни
об’єкта приватизації, що становить 5 760,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32

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

Назва об'єкта: база відпочинку «Івушка».
Адреса об'єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Маяковського, буд. 59б.
Балансоутримувач: Оперативний воєнізований гірничорятувальний загін.
Адреса балансоутримувача: Донецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, 48а.
Відомості про об’єкт нерухомості: до складу бази відпочинку «Івушка» входять
23 основні будинки (одноповерхові будівлі): 8 літніх дерев’яних будинків обліцьованих цеглою (літ. А-1, Б-1, В-1, Г-1, Д-1, Е-1, Ж-1, З-1,) площею 34,4 м2 кожний,
7 літніх дерев’яних двокімнатних будинків (літ. И-1, К-1, Л-1, М-1, Н-1, О-1, П-1)
площею 35,8 м2 кожний, 2 кухні (літ. У-1, Ф-1) площею 21,1 м2 та 21,3 м2 відповідно, адміністративний корпус (літ. С-1) площею 55,5 м2, склад (літ. Ч-1) площею
41,0 м2, клуб дерев’яний (літ. Р-1) площею 59,4 м2, сторожка (літ. Т-1) площею
36,2 м2, туалет (літ. Х-1) площею 26,0 м2, душова (літ. Ц-1) площею 17,96 м2, а також установка для пересувної лабораторії (вагон металевий), 2 вагони-гуртожитки,
паркан металевий. Введення бази в експлуатацію відбулось у 1971 році. Технічний
стан майна незадовільний та потребує капітального ремонту. Об’єкт не функціонує
з 2013 року. Розмір земельної ділянки становить 0,6987 га.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 480 000,00 грн, ПДВ – 96 000,00 грн.
Початкова ціна об`єкта з урахуванням ПДВ – 576 000,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
збереження профілю (виду) діяльності об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 1,5 року після набуття права
власності на об’єкт; дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до вимог
чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передачі
державного майна; сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області з 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 із законодавством України.
Сума грошових коштів у розмірі 57 600,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Плата за реєстрацію заяви у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 в ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 13511245; одержувач: РВ ФДМУ
по Донецькій області.

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

І. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – Єдиний
майновий комплекс «Комплекс з агентування суден», що орендується ТОВ МА
«ТРАНСФЛОТ», за адресою: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Луніна, 42.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована двоповерхова
цегляна будівля загальною площею 448,7 м2, частина цегляної одноповерхової
бувдівлі площею 125,0 м2. Розмір земельної ділянки – 546,8 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 22.07.2016 № 1414
«Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 27.09.2016 № 1784, наказ РВ
ФДМУ по Донецькій області від 09.08.2016 № 00685 «Щодо прийняття рішення про
приватизацію об’єкта державної власності групи А», зі змінами, внесеними наказом від
06.10.2016 № 00823), Договір оренди земельної ділянки від 27.11.2002 № 617, вимоги
п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації разом
із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання
позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, підготовка
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць, одноповерховий цегляний площею
1 246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площею 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2. Розмір
земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про переліку
об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від
02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».

Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з
Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельній
ділянці, позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою,
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – група
будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2,
туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа
площею 18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5215 м2 за адресою: вул. Маяковського, 48/18 А, смт Ялта, Мангушський (Першотравневий) р-н,
87450, що обліковується на балансі ПУАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель
і споруд автостанції загальною площею під забудовами – 524,0 м2, орієнтовна
площа земельної ділянки – 5500 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011
№ 230, зі мінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ ФДМУ
по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – дитячий
оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 21 од. нерухомості, площа земельної ділянки – 59 000,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016 № 1518
«Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що підлягають приватизації», зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016 № 1755, вимоги п. 6
ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості); витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
V. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про
безоплатне зберігання).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат
«Мебельщик», до складу якого входять 17 од. нерухомості, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5 500,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016
№ 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2
ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно одержати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного
земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій 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 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, зі змінами); 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 (для
претендента – фізичної особи); 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
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ
від 29.09.11 № 1420, зі змінами) – 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.
Конкурс відбудеться 25.05.2017 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ
приватизації та постприватизаційного контролю).
Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення
(61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 17.05.2017 (включно).
Тел. для довідок (057) 700-03-14.
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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
ВОЛИНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Балансоутримувач
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

реєстровий
номер майна

найменування

1 Міністерство освіти 02540083, Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного універ- Частина приміщення учбовоі науки України
ситету, 44200, Волинська обл., смт Любешів, вул. Брестська, 7, тел. (03362) 2-16-80 теоретичного корпусу

–

місцезнаходження

загальна вартість майна за не- максимально можлиплоща, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди

44200, Волинська обл., смт Любешів,
вул. Брестська, 7

79,92

214 945,00

2 роки 364 дні

мета використання
Для розміщення аптеки, що здійснює реалізацію готових ліків (71,92 м2) та
засобів медичного призначення та супутніх товарів (8,0 м2)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий
вартість майна за незалежною оцінмаксимально можливий
місцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
номер майна
кою, грн
строк оренди
1 Державне агентство лісо- 22190768, Державне підприємство «Коломийське лісове господарство»,
Нежитлова будівля; бесідка;
–
Івано-Франківська обл., Коломийський
74,5; 11,3; 9,5;
158 706,00; 9 603,00; 6 771,00;
2 роки 11 місяців
Здійснення торгівлі продовольчими тових ресурсів України
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Нижній Вербіж, вул.Дружби, сторожка; сарай; вбиральня;
р-н, с. Черемхів, вул. Зелена, 17
6,5; –; 6,0 пог. м
5 815,00; 9 178,00; 9 659,00
варами, крім товарів підакцизної групи
18, тел.: (03433) 2-48-10, 2-24-21
криниця
станом на 28.02.2017
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди,
тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди об’єкта відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ЛУГАНСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Луганській 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 можлиреєстровий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
вий строк оренди
площа, м2 лежною оцінкою, грн
1 Міністерство енергетики та ву- 026403416, Відокремлений підрозділ «Шахта «Тошківська» державного підприємства «Первомайськвугіл- Частина димової тру–
93281, Луганська обл., Попаснянський
5,0
7 500,00
2 роки 11 місяців Розміщення обладнання широкосмугового радіогільної промисловості України ля», 93281, Луганська обл., Попаснянський р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б, тел. (050) 702-73-84 би (інв. № 385)
р-н, смт Тошківка, вул. Челюскіна, 3б
станом на 31.12.2016
доступу до мережі Інтернет та іншого обладнання

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а,
РВ ФДМУ по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить
конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство охорони
здоров’я України
2 Міністерство охорони
здоров’я України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02010801, Одеський національний медичний університет,
65082, м. Одеса, пров. Валіховський, 2
02010801, Одеський національний медичний університет,
65082, м. Одеса, пров. Валіховський, 2

№ 32 (1052)

найменування
Нежитлове приміщення цокольного поверху (Блок А-1)
будівлі Центру реконструктової та відновної медицини
Нежитлові приміщення першого поверху (Блок А-1)
будівлі

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02010801.3.ААААКЛ536 м. Одеса, вул. Тіниста, 8
7,77
80 469,00
2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації

реєстровий номер майна

02010801.3.ААААКЛ536 м. Одеса, вул. Тіниста, 8

76,4

1 088 828,00

2 роки 11 місяців

Здійснення медичної практики з рентгенендоваскулярної діагностики та лікування хвороб серця з
функцією репер фузійних втручань

26 квітня 2017 року

6
Продовження таблиці

№
з/п

Назва органу
управління

3

Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство інфраструктури України

4
5

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
40112139, Регіональний сервісний центр в Одеській області,
54114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5
40112139, Регіональний сервісний центр в Одеській області,
54114, м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 5
01125672, Державне підприємство «Морський торговельний
«Чорноморськ», 68001, м. Чорноморськ, вул. Праці, 6

найменування
Нежитлове приміщення на другому поверсі адміністративної будівлі
Нежитлове приміщення одноповерхової адміністративної будівлі
Частина виробничого майданчика в тилу причалу
№ 27 п’ятого термінала

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиреєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Одеса, вул. Академіка Коро14,9
207 267,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва інших готових металевих
льова, 5
виробів
–
м. Одеса, вул. Аєропортівська, 27/1
13,5
153 109,00
2 роки 11 місяців Розміщення виробництва інших готових металевих
виробів
01125672.2.РАЯИЮК0882 Одеська обл., м. Чорноморськ,
120,0
296 860,00
2 роки 11 місяців Розміщення магазину безмитної торгівлі
с. Бурлача Балка, вул. Північна, 4

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».

СУМСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Сумській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалежною максимально можлимета використання
площа, м2
оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство водних
01035176, Сумська філія регіонального проектно-вишукувального інституту «Дніпродіпроводгосп», Нежитлові приміщення 01035093.16.АААБВ801 м. Суми, вул. Путивль154,6
136 020,00
2 роки 364 дні
Розміщення майстерні холодильного
ресурсів України
40000, м. Суми, вул. Герасима Кондрьтьєва, 27, тел (0542) 61-04-72
ська, 5-1
станом на 28.02.2017
обладнання
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9
Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ХМЕЛЬНИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за не- максимально можлипломісцезнаходження
мета використання
залежною оцінкою, грн вий строк оренди
ща, м2
1 Державна служба статис- 02362894, Головне управління статистики у Хмельницькій області, вул. Героїв Майдану, 36,
Приміщення на першому поверсі 02362894.1.ЕМШДНФ033 пров. Подільський, 2, м. Старокостянтинів,
15,3
45 489,00
2 роки 11 місяців Розміщення страхової
тики України
м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 79-47-85
адміністративної будівлі
Хмельницька обл., 31100
компанії
2 Міністерство освіти
36379222, Державний навчальний заклад «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий лі- Приміщення в будівлі майстерні
36379222.1.ОШФФЖХ364 вул. Свободи (Леніна),19, смт Базалія, Теофі99,4
79 286,00
1 рік
Виробництво одягу
і науки України
цей», вул. Заводська, 1, смт Теофіполь, Хмельницька обл., 30600, тел. (03844) 9-35-87
кравців
польський р-н, Хмельницька обл., 30650
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і
більше заяв на 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

ЧЕРКАСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна2 вартість майна за не- максимально можлимета використання
площа, м залежною оцінкою, грн вий строк оренди
1 Міністерство освіти
00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного універ- Приміщення на першому
00493787.5.БЕШСНП8283 вул. Незалежності, 15,
16,96
55 070,00
2 роки 364 дні
Розміщення кабінету масажу
і науки України
ситету садівництва, вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-58-00
поверсі гуртожитку № 1
м. Умань, Черкаська обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

м. КИЇВ
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву 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 можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство куль- 03922125, Національний музей народної архітектури та побуту
Нерухоме майно – літній навіс «Камінного
03922125.1.ЮЖВЦСД815; м. Київ, с. Пирогів
100,9
1 234 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення ресторану
тури України
України, 03026, м. Київ, с. Пирогів, тел. 526-57-65, факс 526-25-27 залу» та навіс біля «Камінного залу»
03922125.1.ЮЖВЦСД816
станом на 30.11.2016
2 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
Нерухоме майно – частина даху корпусу № 3
01132330.1.КАТГНП004 м. Київ, просп. Кос20,0
412 010,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів (3,0 м2 на даху корпусу № 3) та 4 антен
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13
та частина даху корпусу № 9
монавта Комарова, 1
станом на 31.12.2016
(17,0 м2 на даху корпусів № 3 та № 9) оператора телекомунікацій, який
надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку
3 Міністерство освіти 01132330, Національний авіаційний університет, 03058, м. Київ,
Нерухоме майно – нежитлове приміщення на
–
м. Київ, вул. Сими75,1
912 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування та ремонт
і науки України
просп. Космонавта Комарова, 1, тел.: 497-51-51, 497-01-13
першому поверсі виробничого корпусу 2 транренка, 1
станом на 31.12.2016
автомобілів (погодинно –144 год./міс.)
спортної служби «Автоцентр НАУ»
4 Міністерство освіти 19036779, Київська державна академія водного транспорту імеНерухоме майно – нежитлове приміщення на 19036779.3.ХЮРЦОШ008 м. Київ, просп. Героїв
51,3
704 875,00
2 роки 11 місяців Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів (погодинно –
і науки України
ні гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, 04071, м. Київ,
першому поверсі навчального корпусу Коледжу
Сталінграда, 2
станом на 31.12.2016
54 год./міс.)
вул. Фрунзе, 9, тел.: 463-7470, 417-1757, 482-51-37
морського та річкового флоту
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з надписом
«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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
військової частини 3027 НГУ про проведення конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: стрілецький тир військової частини 3027 НГУ України площею 534,7 м2 за адресою: 07301, Київська обл.,
м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова частина 3027 НГУ.
Балансоутримувач: Військова частина 3027 НГУ.
Орган управління: Головне управління НГУ
Вартість майна, що передається в оренду, згідно з висновком про вартість
майна на 28.02.2017 становить 873 400,00 грн без ПДВ.
Основні умови конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – лютий
2017 року становить 10 917,50 грн без ПДВ. Розрахунок складений відповідно до
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу,
затвердженої постановою КМУ від 04.0.1995 № 786, зі змінами; майно передається
в оренду з метою надання безкоштовних навчальних та тренувальних послуг з бойової стрільби з метою вдосконалення стрілецьких навичок та підвищення рівня професійних знань особового складу НГУ, а також для підготовки та участі у військових
і спортивних змаганнях; протягом місяця після підписання договору оренди внести
завдаток у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься
в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди; своєчасно й у
повному обсязі сплачувати оренду плату до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням
індексу інфляції); забезпечити 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; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інший види ремонту
орендованого майна; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість
майна, на користь балансоутримувача і надати орендодавцю копії страхового поліса
та платіжного доручення; постійно поновлювати договір страхування таким чином,
щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди; майно
здається в оренду без права приватизації та суборенди; у подальшому продовження дії договору оренди може бути здійснено за умови погодження його з органом,
уповноваженим управляти відповідним державним майном .
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі; інформацію про засоби зв’язку з ним; пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, підписані претендентом і завірені печаткою (за
наявності) (крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу);
відомість про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установочних документів; копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з
урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за остатній рік; довідку
у довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не
внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані
з корупцією правопорушення; оригінал або копію довідки МВС України, яка надана
Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України, про відсутність судимостей у фізичної особи, яка є переможцем. Дата видачі довідки має
бути не раніше 30 днів до дати подання документів переможцем; оригінал або нотаріально завірену копію довідки органу Державної податкової служби про відсутність

заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що є дійсною на
дату подання документів; довідку(и) у довільній формі про відсутність у переможця
інших підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 Закону;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу (копію паспорта
(с. 1, 2, 11), або належним чином оформлено довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних
осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
оригінал або копію довідки МВС України, яка надана Департаментом інформаційноаналітичного забезпечення МВС України, про відсутність судимостей у фізичної
особи, яка є переможцем. Дата видачі довідки має бути не раніше 30 днів до дати
подання документів переможцем; оригінал або нотаріально завірену копію довідки
органу Державної податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), що є дійсною на дату подання документів;
довідку(и) у довільній формі про відсутність у переможця інших підстав, визначених
частинами першою і другою статті 17 Закону.
Конкурс буде проведено 15.05.2017 о 14.00 за адресою: 07301, Київська
обл., м. Вишгород, вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, в/ч 3027, каб. 1.
Кінцевий строк приймання заяви та документів на участь у конкурсі – за три
доби до дати проведення конкурсу.
Заява з документами на участь у конкурсі приймається у конверті з написом
«На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви
та площі об’єкта оренди щодня з 8.30 до 17.00, по п’ятницях та передсвяткових
днях – з 8.30 до 16.00 за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова частина 3027, кабінет № 1.
Допущенні для участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені особи) подають
конверти з конкурсними пропозиціями щодо орендної плати за базовий місяць оренди
на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація
учасників конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адресою: 07301, Київська обл., м. Вишгород вул. ім. Генерала Кульчицького, 1, військова
частина 3027, кабінет № 1, або за тел. (098) 832-12-56.

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до
проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: частина спорткомплексу (літер Ж-2) площею
3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська, 75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: станом на 22.06.2016: 1162,93 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.04.2017. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Приватбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу (частина будівлі: підвал, I, II поверхи) (літер Б-3) площею 107,7 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська,
75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 16,0494 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 22.06.2016: 1162,93 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Перванчук Р. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу площею
147,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національ-

26 квітня 2017 року

ний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Потебні, 56. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,6695 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Потебні, 56. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Перванчук Р. В.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина учбово-лабораторного корпусу № 3
площею 149,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький
національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 1,1790
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. С. Ковалевської, 29. Цільове призначення земельної ділянки:
для обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки:
право остійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 23.06.2016: 1 532,15 грн/м2. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Перванчук Р. 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, 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 діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних 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 (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність 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) та
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). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 21.02.2017 № 10-593320 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IV кварталі 2016 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що
склалися у IV кварталі 2016 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема
декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення
передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, а для визначення подібного до об’єкта
оцінки об’єкта, що розглядатиметься як практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться 11 травня 2017 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).
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ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
139,7 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ
00208775). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою
укладення 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: ФОП Касілов В. Д. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
43,6 м2 першого та другого поверхів будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ВАТ «Укрцинк» (код за ЄДРПОУ 00194317). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення
оцінки: визначення вартості майна з метою укладення 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: Громадська організація «Спортивний клуб «Східне коло». Наявність об'єктів, що містять державну таємницю, – ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: водозливний колектор (інв. № 20418) довжиною 77,5 м, в’їзд до похилого стволу (інв. № 20416) довжиною 210,0 м.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ
00290601. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, територія
Бахмутської міської ради. 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)
704-17-36, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ТОВ
«СІНІАТ». 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’єктів № 1, 2 практичний досвід з оцінки
приміщень, частин будівель; до об’єкта № 3 – практичний досвід з оцінки споруд спеціального призначення. У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або
її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Адреса конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 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 150,93 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
вул. Старовільська, 9а. Балансоутримувач: Житомирський професійний політехнічний ліцей (м. Житомир, вул. Старовільська, 9а). 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 Барабанова В. Ю.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 897,9 м2 будівлі гаража (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Максютова, 18е.
Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Житомирської обласної
державної адміністрації (м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 3/14). 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 – ТОВ «Елітне».
 Об’єкт оцінки № 3: мисливський будинок (літ. А, а, а1, а2 № 1, 2) площею
218,0 м2, альтанка (літ. Б), вбиральня (літ. В), сарай (літ. Г), сарай (літ. Д),
вольєр (літ. Є), навіс (літ. Ж), погріб (№ 4), колодязь (№ 3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Новоград-Волинський р-н, с. Піщів, вул. Зелена, 22. Балансоутримувач: ДП «Новоград-Волинське досвідне лісомисливське
господарство». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладання договору оренди. Дата оцінки:
30.04.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ТОВ «Мисливський рибальський клуб «Рись».
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,
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.
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина стіни площею 9,0 м2 будівлі стоматологічного корпусу,
що обліковується на балансі державного вищого навчального закладу «ІваноФранківський національний медичний університет», за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Грушевського, 2. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Яцишин Н. Я.
 2. Приміщення загальною площею 276,6 м2 та зовнішня площадка площею 77,3 м2 першого поверху адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою:
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6. Запланована дата оцінки: 31.03.2017. Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – ФОП Логановський С. П.
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 об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати: об’єкт
нерухомого майна – 2,2 тис. грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
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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;
інформація 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); інформація 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.
Конкурсна документація подається до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Франківській
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 знаходяться
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. для довідок 55-31-39.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля корпусу № 4 (літ. В), реєстровий
№ 20933314.12.ШМЮНЧУ214, загальною площею 522,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська юридична
академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул.. Академічна, буд. 30.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Міжнародний гуманітарний університет, тел. (050) 770-77-90.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля гуртожитку № 1 (інв.
№ 122305) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, буд. 11е. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв) Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСа груп», тел. 702-28-07
 3. Назва об’єкта оцінки: частина площі вестибуля гуртожитку № 2 (інв.
№ 122268) загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, буд. 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв) Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их)
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «ДіСа груп», тел. 702-28-07.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення харчоблоку спортивнооздоровчої бази відпочинку «Чорноморка», інв. № 1000117, загальною
площею 215,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
Національний Університет імені І. І. Мечнікова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, с. Чорноморка, пров. Південно-санаторний, буд. 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-5029; 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): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
Дзюбенко Степан Олександрович, тел.: (097) 410-64-97, (093) 801-22-72.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина холу першого поверху будівлі поліклініки № 1, блок «А», площею 5,0 м2 та частина холу першого поверху будівлі поліклініки № 1, блок «Б», площею 6,0 м2 (інв. № 10310011, реєстровий
№01982212.1.ААААКЛ114) загальною площею 11,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному
транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м, Чорноморськ, вул. 1 Травня, буд. 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв) Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: Попова Олена Василівна, тел. (093) 764-66-32.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (3 кабінети) будівлі, інв.
№ 10310005, загальною площею 30,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне територіальне управління юстиції в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Балта, вул. 30-років Перемоги, буд. 24. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі

земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Балтська міська рада, тел. (048) 662-30-96.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (інв. № 10310009, реєстровий
№ 40477150.1.АААДЕЕ576) загальною площею 166,4 м2 та гараж з оглядовою
ямою загальною площею 41,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
м, Подільськ, вул. Соборна, буд. 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: Подільська міська рада, тел.: (048) 622-46-41, (066) 471-29-23.
 8. Назва об’єкта оцінки: підсобне приміщення (інв. № 2, реєстровий
№ 02125473.5.ЛФВЮШВ014) навчального корпусу № 7 загальною площею
3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. О. Невського, буд. 39. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-5029; 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): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ФОП Добрунік Ольга Сергіївна, тел. (095) 927-43-20.
 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення холу на
першому поверсі будівлі екіпажу № 5 (інв. № 10320003, реєстровий
№ 01127799.1.ТЦАТШО005) загальною площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, буд. 10. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Ходаков Сергій Васильович, тел. (067) 975-89-70.
 11. Назва об’єкта оцінки: мощення № 55, що розташоване між оранжереєю і харчоблоком (інв. № 10331140, реєстровий № 01982181.1.ААААКЛ252),
загальною площею 1 568,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім.
В. П. Чкалова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар,
буд. 85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Голубєва Олена Анатоліївна, тел. 703-31-21.
 12. Назва об’єкта оцінки: мощення № 55, що розташоване навколо парників оранжереї (інв. № 10331139, реєстровий № 01982181.1.ААААКЛ252),
загальною площею 1 190,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Спеціалізований (спеціальний) клінічний санаторій ім. В. П.
Чкалова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Французький бульвар, буд.
85. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу:
(048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу)
господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лавренюк Валентина Олексіївна, тел. 703-31-21.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення одноповерхової будівлі
КПП (сторожки) під літерою «З» (інв. № 1001170) площею 10,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
район пляжу «Відрада», яхт-клуб. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефакс замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29; електронна адреса
замовника конкурсу: snfo_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 24.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Єрмаков Олександр Володимирович (ідентифікаційний номер 2148708557), тел. 743-57-00.
 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі Вузла
зв’язку Болград № 2 загальною площею 5,75 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Болград, вул. Інзовська, 189. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв: –. Розмір
земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок):
–. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их)
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність
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об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 24.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПрАТ «Київстар» (інд. код 21673832), тел.: (067) 343-79-70; 771-24-00.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху, інв.
№ 4625 у 2-поверховій будівлі на території 5-го термінала площею 15,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача
Балка, вул. Північна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Кристал – Груп»
(код за ЄДРПОУ 36851913), тел.: 785-61-66; (093) 309-77-63 Олена.
 16. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова відокремлена нежитлова будівля
площею 66,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дністровське
міжрайонне управління водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Троїцьке, вул. Кірова, б/н. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон
замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Опря
Людмила Михайлівна (код за ЄДРПОУ 2305209821), тел. (067) 294-94-23.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення фойє (відповідно до
техпаспорта приміщення № 47, поверху «Партер»), літ. А, площею 3,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Одеський
національний академічний театр опери і балету». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Чайковського, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса
замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –.
Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их)
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «ПЛАСКЕ» (код за ЄДРПОУ
30202681), тел.: (050) 333-13-72 Олег, (093) 403-28-70 Петро, бухгалтер Валентина
789-09-92, 728-82-88 Олег, 738-53-85 odessa@plaske.ua, Accounting@plaske.ua.
 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення їдальні площею 429,4 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний екологічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Львівська, 15. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
–. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их)
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим
земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок):
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2017. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «БІТ-ЮГ А» (код за ЄДРПОУ 37168752), Олександр, dzinaelena@
gmail.com, тел. 732-76-69, (067) 485-41-89 Олена Олександрівна.
 19. Назва об’єкта оцінки: виділена частина нежитлового приміщення 5-го
поверху (9,0 м2) та ділянка даху (1,0 м2) будівлі учбового корпусу (інв. № 1969)
загальною площею 10,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний навчальний заклад «Одеський центр професійно-технічної освіти». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 9. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28; телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29;
електронна адреса замовника конкурсу: snfo_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. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок):
–. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 31.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), тел. (067) 343-79-74 Сергій, 734-01-14, 77124-00, бухгалтер (067) 675-77-36 Марина Mariya.Romanchuk@kyivstar.net.
 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлові цокольні приміщення чотириповерхової будівлі поліклініки Центру реконструктивної та відновної медицини загальною площею 67,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський
національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Теніста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29; електронна
адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди
КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс
якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами):
1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток,
паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв: –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Цитомед
Асістанс» (інд. код 39136240), тел. (063) 567-71-72.
 21. Назва об’єкта оцінки: частина одноповерхової нежитлової адмінбудівлі
площею 64,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Кодимський р-н, м. Кодима, пл. Перемоги, 8. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
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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): 31.03.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Вовк Світлана Миколаївна (код
за ЄДРПОУ 2412619863), тел.: (097) 378-19-38, (066) 213-70-80.
 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі університетської клініки площею 18,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний медичний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тініста, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв: –. Розмір земельної(их) ділянки(ок),
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство
«36,5» (код за ЄДРПОУ 30380049), тел.: 798-37-01; (066) 926-30-21.
 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення першого поверху 7-поверхової будівлі поліклініки площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний заклад «Іллічівська басейнова лікарня на водному
транспорті Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. 1 Травня, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29; електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства, тис. грн (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на: –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв: –. Розмір земельної(их)
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –.
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.03.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Саєнко Валентина Володимирівна (код за ЄДРПОУ 1976309522), тел. (063) 855-52-46.
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).
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 11.05.2017.
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 17.05.2017 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.

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

 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудівлі площею 15,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління поліції охорони в
Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Почаївська, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного
майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ФОП Семчук Інна Миколаївна. 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної ділянки, усього:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», яким передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Адреса робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 12 травня 2017 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 04.05.2017 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення вівчарника площею 1 600,8 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Польова, 1а, с. Косарі,
Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Торгівельний будинок
«Велес». Дата оцінки: 30.04.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: склад літ. М площею 31,1 м2; пождепо літ. М площею 24,4 м2; склад літ. К-1 площею 51,8 м2; замощення площею 306,47 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 218, м. Черкаси.
Платник робіт з оцінки: ФОП Копилець О. П. Дата оцінки: 30.04.2017.

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

3. Назва об’єкта оцінки: гаражний бокс площею 72,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. О. Дашковича,
66, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Кущенко Г. М. Дата оцінки: 31.03.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху Бізнесінноваційного центру: кімн. 7 площею 37,3 м2, кімн. 8 площею 11,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Ткаченко О. О. Дата оцінки: 10.04.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: приміщення та частина коридору першого
поверху п’ятиповерхової будівлі площею 18,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПП «ЕЛЕМОНТ». Дата оцінки: 30.04.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області
 1. Назва об’єкта оцінки: частина підвального приміщення площею 57,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства внутрішніх справ
України «Черкаси-Інформ-Ресурси». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Л. Українки,
21, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Осауленко І. М. Дата оцінки: 31.03.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (магазин) площею 824,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 235, м. Золотоноша. Платник робіт з оцінки: ФОП Авраменко В. О. Дата оцінки: 30.04.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі площею 11,6 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Федоренко Н. В. Дата оцінки: 30.04.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі двоповерхової цегляної будівлі площею 11,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у
Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Федоренко В. І. Дата оцінки: 30.04.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (дод. 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина
нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 01.12.2016 № 10-36-23450 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІУ кварталі 2016 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна (нежитлові приміщення), становить 2 200,00 грн.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 5 травня 2017 року до 15.00.
Конкурс відбудеться 15 травня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
14,0 м2 на другому поверсі адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Регіональний сервісний центр МВС України в Чернігівській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Індустріальна, 6.
Платник робіт з оцінки – КП «Прилуцьке міжміське бюро технічної інвентаризації».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
53,0 м2 адміністративної будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Фінансове управління Носівської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Вокзальна, 4.
Платник робіт з оцінки – Носівська міська рада. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43).
Телефон замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу
(0462) 67-27-83. Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua.
Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Максимальна вартість послуг – 2 200,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 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.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через 14 днів
після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. (0462) 67-28-18.
м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єктів державної власності групи А шляхом
продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону без
земельної ділянки. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву. Платник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 Об’єкт оцінки: єдиний майновий комплекс державного торговельного
підприємства «ГУДОК» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком: основні засоби: адміністративна будівля (літ. А) – 243,0 м2, склади (літ.
Б) – 1 391,1 м2, гаражі (літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е),
склад палива (літ. Г) – 15,6 м2, навіс (літ. Ж), меблі та інше майно. Балансова вартість основних засобів: 762 776,75 грн станом на 31.03.2017. Наявність об’єктів,
що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2017.
Конкурс відбудеться 15 травня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 11 травня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 15 травня 2017 року».
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 чинних
сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 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 з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.
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