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ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 23.05.2017 № 810)

Волинська область

Котельня загальною площею 52,6 м2, літер «Б-1», разом із земельною ділянкою
за адресою: 44100, Волинська обл., Ратнівський р-н, смт Ратне, вул. Каштанова,
24, що перебуває на балансі Управління Державної казначейської служби України
у Ратнівському районі Волинської області.

Чернігівська область

Грозозахист за адресою: 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. І. Скоропадського, 95, що перебуває на балансі ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат»
(код за ЄДРПОУ 00383662).

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

з додатком – газетою

Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2
в будівлі буфету-магазину.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50.
Зберігач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222,
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна.
Інформація про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
128,8 м2 розташовані в одноповерховій будівлі буфету-магазину 1973 року побудови. Фізичний стан приміщень задовільний.
Початкова ціна без ПДВ – 115 018,40 грн, ПДВ – 23 033,68 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 138 022,08 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта приватизації;
після сплати в повному обсязі ціни прийняти його у триденний термін за актом
приймання-передачі.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу, що становить 1 380,22 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 13 802,21 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 16.06.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 20.06.2017 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

«Відомості приватизації»
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Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 22 загальною площею 415,9 м2.
Адреса об’єкта: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В’ячеслава
Липинського (Ширшова), 9.
Балансоутримувач: колишній балансоутримувач ВАТ «Дніпромеханомонтаж»,
код за ЄДРПОУ 01415246 (в стадії припинення).
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою вбудоване приміщення
на першому поверсі чотириповерхового житлового будинку та займає практично
весь поверх. Доступ до приміщення здійснюється через окремий вхід з боку вул.
В. Липинського. Рік побудови – 1960. Технічний стан будівлі задовільний. Стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт).
Будівля розташована на «червоній лінії» на вул. В. Липинського.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 901 558,00 грн, ПДВ – 780 311,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 4 681 869,60 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; 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
купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта приватизації; після сплати в повному обсязі
ціни 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 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 468 186,96 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 – нежитлове приміщення № 22 загальною площею
415,9 м2 за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В’ячеслава
Липинського (Ширшова), 9).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 19 червня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 23 червня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
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 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 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 у 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: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною
ділянкою.
Адреса об’єкта: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній
просп. Леніна (просп. Республіки)), будинок 10/20, гараж б/н.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у м.
Маріуполі Донецької області. Ідентифікаційний код балансоутримувача 37989721.
Адреса балансоутримувача: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру, 68.
Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2, одноповерховий, окремо розташований, рік введення в експлуатацію – 1992. Фундамент
цегляний, стіни – метал, покрівля металева, підлога – цемент. Будівля гаража боковими
фасадами «стіна в стіну» примикає до будівлі трансформаторної підстанції та будівлі
котельні. Під’їзд до об’єкта має тверде покриття. Інженерні комунікації – відсутні.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0024 га; кадастровий номер
1412336300:01:005:0496; категорія земель – землі житлової та громадської забудови; цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель органів
державної влади та місцевого самоврядування (обслуговування гаража). Розташування земельної ділянки до центру міста – 1,6 км, до моря – 1,1 км.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 700,00 грн, ПДВ – 6 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 240,00 грн, у т. ч.: об’єкта
нерухомості: без ПДВ – 29 300,00 грн, ПДВ – 5 860,00 грн, з ПДВ – 35 160,00 грн; земельної ділянки: без ПДВ – 3 400,00 грн, ПДВ – 680,00 грн, з ПДВ – 4 080,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення дотримання санітарних норм під час експлуатації об’єкта;
забезпечення благоустрою прилеглої до об’єкта території; використання земельної
ділянки відповідно до цільового призначення та у випадку необхідності самостійне
вирішення покупцем зміни цільового призначення земельної ділянки відповідно
до чинного законодавства; здійснення заходів щодо державної реєстрації права
власності на об’єкт приватизації (об’єкт нерухомості та земельну ділянку) згідно
з чинним законодавством України протягом шести місяців після підписання акта
приймання-передачі об’єкта; 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.
Реєстраційний внесок 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 3 924,00 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 25.09.2015 за № 1147/27592.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 20.06.2017. Час початку аукціону –
10.00, 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 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 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.
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).
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
16.06.2017 до 16.00.
Винагорода організатора аукціону – товарної біржи «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 392,40 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об’єкта: колишній об’єкт цивільної оборони у складі: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі – колишнє сховище цивільної оборони
загальною площею 317,0 м2 в літ. «А-4» (інв. № 484); кінопроектор «Україна 5»
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(інв. № 507); радіостанція Р 108 (інв. № 520); трансформатор зварювальний ТДМ401 У2 (інв. № 519).
Адреса об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Світлодарська, 65.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Слов’янський машинобудівний завод». Ідентифікаційний код 01412377.
Відомості про об’єкт: приміщення підвальної частини адміністративної будівлі –
колишнє сховище цивільної оборони загальною площею 317,0 м2 у чотириповерховій будівлі. Фундамент бетонний монолітний, стіни та перекриття залізобетонні,
підлога бетон, сходи залізобетонні марші. Наявне інженерне устаткування: електроосвітлення, водопровід, каналізація, опалення водяне. Приміщення має окремий
вхід. Рік побудови – 1989. До складу об’єкта входить рухоме майно: кінопроектор
«Україна 5»; радіостанція Р 108; трансформатор зварювальний ТДМ-401 У2.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 194 550,00 грн, ПДВ – 38 910,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 233 460,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта покупець визначає
самостійно; забезпечення утримання об’єкта у належному санітарному стані; забезпечення вільного доступу обслуговуючих служб до комунікацій загального користування; здійснення державної реєстрації права власності на об’єкт відповідно
до вимог чинного законодавства протягом шістьох місяців після підписання акта
передачі державного майна; сплата за об’єкт здійснюється у строки, передбачені
чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в
період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ
ФДМУ по Донецький області із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
в банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 23 346,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172,
ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржою 19.06.2017. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00,
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржи: http://
www.uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржи (36039,
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
15.06.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Української універсальної біржи виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 2 334,60 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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. Маріуполя 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 продажу 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
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 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 19.06.2017. Час початку аукціону – 11.00,
час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
15.06.2017 до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржи «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., пилка – 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: об’єкт розташований на внутрішній території ВАТ «АТП
№12355». Рік побудови – 1963. Будівля цегляна одноповерхова. Фундамент будівлі –
з/б стакани, стіни: 40% цегляні, 60% – з/б панелі, покриття рулонне, перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, підлога – асфальт. У приміщення
будівлі наявні декілька входів у вигляді металевих воріт. Процент зносу – 31 %.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 048 795,00 грн.
ПДВ – 209 759,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 258 554,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: питання землекористування покупець
вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог
чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт 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.
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 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.

29 травня 2017 року

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 19.06.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною універсальною біржею 23.06.2017, 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. Соборності, 29/15, кімн. 204) 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, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061)
226-07-75, 226-07-76.

учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313, телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на офіційному сайті РВ ФДМУ по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

ЛУГАНСЬКА область

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

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

Назва об’єкта: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2
загальною площею 156,5 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Федоренка, 10.
Балансоутримувач: ВАТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», код за
ЄДРПОУ 05744350.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване підвальне приміщення з входами
у підвал, яке складається з: приміщення 1 загальною площею 155,3 м2, приміщення 2 загальною площею 156,5 м2 у чотириповерховій адміністративно-побутовій
будівлі. Висота приміщень – 2,9 м. Рік будівництва – 1963. Підлога – бетон, стіни –
бетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити. Наявне електропостачання. Стан
об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 180 647,00 грн, ПДВ – 36 129,40 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 216 776,40 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт;
подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту
зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за
об’єкт приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості,
документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу
об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 21 677,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській
області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 червня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 30 червня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні за місцем розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, м. Cєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, кімн. 313 телефон для
довідок (06452) 4-23-68. Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.00 (крім
вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).
Необхідна інформація розміщується на офіційному сайті РВ ФДМУ по Луганській області: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/luhansk.html.

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

Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
384,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв.
Дружби Народів, 2.
Балансоутримувач: ПАТ «Механізатор», код за ЄДРПОУ 01240769.
Відомості про об’єкт: розташований на другому поверсі триповерхової нежитлової будівлі, на окраїні міста. Складається з двох приміщень. Не використовується
понад 10 років. Інженерні комунікації в наявності, на теперішній час відключені. Стан
об’єкта задовільний. Висота 1-го приміщення – 3,95 м, 2-го приміщення – 6,2 м. Рік
будівництва – 1990. Підлога – дерево, стіни – цегла, перекриття – дерево.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 123 830,00 грн, ПДВ – 24 766,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 148 596,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта приватизації покупець
визначає самостійно; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримування санітарних, екологічних норм та техніки безпеки під час експлуатації об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт;
подальше відчуження та передача в заставу, оренду об’єкта приватизації до моменту
зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за
об’єкт приватизації та за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Луганській області необхідні матеріали, відомості,
документи стосовно виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу. Сплатити ціну продажу за об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу та після сплати у повному обсязі ціни продажу
об’єкта приватизації прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189506700001
в ГУ ДКСУ у Луганській області, МФО 804013, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Луганській області.
Грошові кошти у розмірі 14 859,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319070002543 в ДКСУ, м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13398493, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Луганській
області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 26 червня 2017 року
до 17.30 включно.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 30 червня 2017 року. Час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 року № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви

ЛЬВІВСЬКА область
В інформації РВ ФДМУ по Львівській області про продаж об’єкта державної власності – окремого індивідуально визначеного майна – нежитлової будівлі, літ. А-2, площею 469,9 м2 за адресою: Львівська обл., Дрогобицький р-н, с. Літиня, вул. Б. Хмельницького, 35, що перебуває на балансі Літинської сільської ради Дрогобицького району Львівської області, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 24.05.2017
№ 40 (1060) на стор. 5, заголовок слід читати: «Інформація про продаж на аукціоні
в електронній формі об’єкта комунальної власності групи А».

РІВНЕНСЬКА область

Назва об’єкта: будівля магазину загальною площею 305,6 м2 разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубенський гумово-технічний завод», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Млинівська, 71. Код за ЄДРПОУ 02971506.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля магазину, розташована в периферійній зоні міста. Будівля магазину збудована в 1992
році. В будівлі магазину є підвал та допоміжне приміщення. Будівля тривалий час
не експлуатується та не проводились поточні ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання об’єкта можливе після проведення
будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 650 м2. Категорія земель: земель
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для обслуговування магазину. Кадастровий номер 5610300000:01:001:0727.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 408 899,00 грн, у т. ч.: будівлі магазину –
344 820,00 грн, земельної ділянки – 64 079,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 490 678,80 грн, у т. ч.: будівлі
магазину – 413 784,00 грн, земельної ділянки – 76 894,80 грн. ПДВ – 81 779,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарноекологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та
утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором
купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки
виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі
зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором
на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього
права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 49 067,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 19 червня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 червня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com. ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля складу-магазину загальною площею 165,4 м2
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров. Центральний, 12.
Балансоутримувач: ПАТ «Дубноцукор», 35600, Рівненська обл., м. Дубно, пров.
Центральний, 1. Код за ЄДРПОУ 00372753.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова одноповерхова будівля складумагазину розташована в периферійній зоні міста. Будівля складу-магазину збудована в кінці 50-х років. В будівлі складу-магазину є допоміжне приміщення. Будівля
має два входи. Будівля тривалий час не експлуатується та не проводились поточні
ремонти. Інженерно-технічні мережі в будівлі відсутні. Подальше використання
об’єкта можливе після проведення будівельно-ремонтних робіт.
Відомості про земельну ділянку: площа – 458,0 м2. Категорія земель: землі
житлової та громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування нежитлової
будівлі, складу-магазину).
На земельній ділянці діють спеціальні обмеження на використання частини
земельної ділянки в охоронних зонах інженерно-технічних комунікацій площею
140,0 м2, зокрема в межах проходження каналізації та теплотраси. Кадастровий
номер 5610300000:03:002:0327.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 228 819,00 грн, у т. ч. нежитлова будівля
магазину – 185 266,00 грн, земельна ділянка – 43 553,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 274 582,80 грн, у т. ч.: нежитлова будівля магазину – 222 319,20 грн, земельна ділянка – 52 263,60 грн,
ПДВ – 45 763,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; дотримання покупцем термінів оплати за придбаний об’єкт; дотримуватись санітарноекологічних норм експлуатації об’єкта приватизації, правил пожежної безпеки та
утримання прилеглої території в належному санітарному стані; здійснити реєстрацію нерухомого майна та земельної ділянки, яке входить до складу об’єкта, в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта аукціону за договором
купівлі-продажу до моменту підписання сторонами підсумкового акта перевірки
виконання умов договору можливе лише за згодою органу приватизації. У разі
зміни власника об’єкта покупець повинен покласти всі зобов’язання за договором
на нового власника. Новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього
права власності на об’єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують перехід до нього права власності.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації. Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00
грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на рахунок
№ 37184006000095, банк УДКСУ в м. Рівному, МФО 833017, код за ЄДРПОУ
13989432, одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Грошові кошти в розмірі 27 458,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
продажу об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37314029008805, Державної казначейської служби України м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13989432,
одержувач – РВ ФДМУ по Рівненській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 19 червня 2017 року включно до 17.15.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23 червня 2017 року Українською універсальною біржею (www.uub.com.ua). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі 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 та зареєстрованого в Мін’юсті 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної
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біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобова’язані направити на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка,52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Отримати додаткову інформацію можна за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77,
тел.: (0362) 63-58-19, 26-25-56.

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

Назва об’єкта: будівля майстерні з гаражами площею 115,8 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної
Сотні, 44б.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області.
Відомості про об’єкт: будівля одноповерхова цегляна, ІІІ групи капітальності, 1972 року будівництва. Об’єкт складається з основного приміщення, де розташована майстерня та гараж площею 49,7 м2, та прибудови, де розташований
гараж, площею 20,0 м2.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 224 073,00 грн.
ПДВ – 44 814,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 268 887,60 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 26 888,76 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 23 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 19.06.2017 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,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: 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, буд. 51, офіс 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 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40,
час роботи – з 8.00 до 17.00, крім вихідних.

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

Назва об’єкта: громадський будинок-котельня з гаражем загальною площею
89,2 м2.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, вул. Миколи Микитюка, 16а/1.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України в Ізяславському районі
Відомості про об’єкт: громадський будинок-котельня з гаражем цегляний,
одноповерховий. Об’єкт складається з приміщення котельні площею 27,8 м2 та
приміщення гаражів з оглядовою ямою площами 30,5 м2 та 30,9 м2 Будівля ІІІ групи
капітальності. Рік введення в експлуатацію – 1986.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 93 392,00 грн.
ПДВ – 18 678,40 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 112 070,40 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 11 207,04 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р № 37314021016420

Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49
ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 23.05.2017 № 811)

ЧЕРНІГІВСЬКА область

1. Хлібозавод (без невстановленого обладнання) разом із земельною ділянкою
за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка, вул. Вокзальна, 26а, що перебуває на
балансі Корюківської райспроживспілки.
2. Невстановлене обладнання об’єкта незавершеного будівництва – хлібозаводу у складі: виробничий бункер – 13 шт., бак холодної води – 2 шт., бак гарячої
води – 1 шт., проміжний бункер – 2 шт. за адресою: Чернігівська обл., м. Корюківка,
вул. Дудка, 39, що перебуває на балансі Корюківської райспроживспілки.

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

Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво цегельного заводу разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Терехове,
вул. Огурцова, 38. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: незавершене будівництво цегельного заводу загальною площею 3 260,8 м2, рівень будівельної готовності – 35 %. Складається з
адміністративно-побутового корпусу (літ. А-3) – триповерхова цегляна будівля, яка
примикає до головного корпусу (фундамент – бетонні блоки, стіни – силікатна цегла, перекриття – з/бетонні панелі) та з головного корпусу (літ. Б-1) – одноповерхова
повнокаркасна будівля зі стінових навісних панелей (фундамент – бетонні блоки, стіни – навісні панелі на з/б колонах та окремі з/б колони в кількості 12 шт., перекриття – залізобетонні панелі по з/б фермах). Інженерні мережі відсутні. Розташований
за межами населеного пункту, територія не огороджена, не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 3,500 га, кадастровий номер
земельної ділянки 1820886800:03:000:0509, цільове призначення – для розміщення
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу разом
із земельною ділянкою без урахування ПДВ – 958 727,21 грн (дев’ятсот п’ятдесят
вісім тисяч сімсот двадцять сім гривень 21 копійка), у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – 252 777,21 грн (двісті п’ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят
сім гривень 21 копійка); земельної ділянки – 705 950,00 грн (сімсот п’ять тисяч
дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок). ПДВ – 191 745,45 грн (сто дев’яносто
одна тисяча сімсот сорок п’ять гривень 45 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 150 472,66 грн
(один мільйон сто п’ятдесят тисяч чотириста сімдесят дві гривні 66 копійок),
у тому числі: об’єкта незавершеного будівництва – цегельного заводу – 303 332,66
грн (триста три тисячі триста тридцять дві гривні 66 копійок) з урахуванням ПДВ;
земельної ділянки – 847 140,00 грн (вісімсот сорок сім тисяч сто сорок гривень 00
копійок) з урахуванням ПДВ.
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередачі з можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва;
протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити
державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку в установленому законом порядку; подальше відчуження
об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей
об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за
згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює контроль за їх виконанням;
використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення та у випадку
необхідності самостійно вирішувати питання щодо зміни її цільового призначення
згідно з чинним законодавством України. Покупець сплачує винагороду організатору
аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
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в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати продавцю матеріали, відомості, документи
щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з чинним законодавством України здійснити заходи
щодо переоформлення права власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 23 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 19.06.2017 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,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу: 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, буд. 51, офіс 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 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р № 37189500900001 в
ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, що запропонував у ході торгів
найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час
роботи – з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 08.00 до 16.00, крім вихідних.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону об’єкта державної власності

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс».
Місцезнаходження об’єкта: 20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, в т. ч.: адмінбудівля з підвалом (літ. А-3, пд) загальною площею 515,2 м2; виробничі приміщення (літ. А1-2) загальною площею 1 169,0 м2; КПП (контрольно-пропускний пункт)
(літ. Б-1) загальною площею 12,5 м2; навіс (літ. б); АЗС (автозаправна станція)
(літ. Ж-1) загальною площею 14,8 м2; ангар (літ. Г-1) загальною площею 481,5 м2;
вбиральня (літ. Д); навіс тимчасовий (прибудова) (літ. З) площею 12,2 м2; огорожа
№ 1-5; підземні ємності, I, II; сходи, VII, IX; підпірна стінка, VIII; замощення, X; меблі
та інвентар – 50 шт., автотранспортні засоби – 13 шт.; машини та обладнання – 70
шт.; нематеріальні активи – 1 шт.
Відомості про земельну ділянку: згідно з Державним актом від 11.12.2003 II-ЧР
№ 002853 колишньому державному підприємству «Оризон – Транс» надано в постійне користування земельну ділянку загальною площею 1,1764 га; кадастровий
номер 7110500000:06:002:0009.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на території підприємства не утворюються і не
зберігаються.
Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює виробничої діяльності, майно підприємства перебуває в задовільному стані на зберіганні у колишнього орендаря – науково-виробничого приватного підприємства
«ДАК-Електропром» згідно з договором зберігання від 27.10.2015 (зі змінами від
09.06.2016).
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 1 838 780,00 грн, ПДВ – 367 756,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 206 536,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства визначає покупець.
2. Створити не менш як 40 робочих місць протягом двох років.
3. Для новостворених робочих місць покупець забезпечує:
3.1) створення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних
норм, правил пожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України;
3.2) соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
3.3) недопущення появи простроченої заборгованості перед працівниками
із заробітної плати.
4. Забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані,
дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього природного середовища.
5. Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.

Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 115 047,27 грн (сто п’ятнадцять тисяч сорок сім гривень
27 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на
рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів:
РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін прийняття заяв – 19 червня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 23 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на участь
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація 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 17.04.1998
№ 772 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з
9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка,
52, тел. (0532) 56-00-37).

ЧЕРHІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – лазні,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь»

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – лазня,
що перебувала на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Мічуріна, 14, с. Гордівці Хотинського району
Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом лазня розташована на околиці (в периферійній зоні) с. Гордівці Хотинського району, у його західній частині, на
відстані 250 м від дороги загального користування на території колишньої тваринницької ферми поруч із приміщенням свиноферми. Об’єкт являє собою земельну
ділянку із незначними ознаками виритої під фундамент траншеї (виконані земляні
роботи). Об’єкт поріс бур’янами та чагарниками. Рік початку будівництва – 1989.
На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не
використані для будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або
таке, що потребує монтажу.
Об’єкт не законсервований, не охороняється, по межах будівельного майданчика, огорожа відсутня. Об’єкт перебуває в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0224 га, кадастровий № 7325081000:02:003:0310, для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 2 632,00 грн (дві тисячі шістсот
тридцять дві гривні 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 526,40 грн (п’ятсот двадцять шість
гривень 40 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 158,40 грн (три тисячі сто
п’ятдесят вісім гривень 40 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення за умови дотримання
вимог Земельного кодексу України протягом 5 років з моменту підписання акта
приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва; здійснювати заходи
щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва
та введення його в експлуатацію; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після
набуття права власності на об’єкт; протягом одного року з моменту переходу права
власності на об’єкт до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на
об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством; на вимогу продавця покупець

6. 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.
Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до
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, у редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437 (зі змінами, внесеними
наказами ФДМУ).
Для участі в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону учасник подає: заяву про приватизацію; бізнес-план або техніко-економічне
обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: найменування і місцезнаходження об’єкта, відомості про учасника конкурсу,
зобов’язання щодо виконання умов конкурсу; конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в ГУДКСУ в
Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в конкурсі
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 220 653,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172,
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу:
«10% початкової ціни об’єкта приватизації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного майнового комплексу
колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс» без ПДВ».
Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відбудеться 30.06.2017 об 11.00 за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 309.
Останній день приймання заяв – 22 червня 2017 року.
Заяви на участь в конкурсі з бізнес-планом або техніко-економічним обґрунтуванням післяприватизаційного розвитку об’єкта приймаються за адресою: 18000,
м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410.
Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 9.00 до 17.00 за місцем
його розташування за сприяння регіонального відділення.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

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

Назва об’єкта: кабінет у складському приміщенні загальною площею 13,0 м2.
Адреса: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. І.Скоропадського, 95/7.
Балансоутримувач: ВАТ «Прилуцький ефіроолійний комбінат».
Відомості про об’єкт: нежитлове приміщення на 1-му поверсі в одноповерховій будівлі складу зі стінами з керамічної цегли, перекриття дерев’яне. Загальна
площа – 13,0 м2. Група капітальності будівлі – ІІІ. Стан задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка під об’єктом не відведена.
Початкова ціна об’єкта – 14 079,00 грн, у т. ч. ПДВ – 2 346,50 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та послуги нотаріуса.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 1 407,90 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319026013304,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
Державна казначейська служба України м. Київ, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяв в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37187500900002,
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк одержувача –
ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 червня 2017 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19 червня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 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,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
відповідно до згаданого Порядку, подаються в електронному вигляді до Української
універсальної біржі на електронну адресу: auk@uub.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати на Український універсальній біржі
(м. Полтава, вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37, сайт: www.uub.com.ua) в РВ
ФДМУ по Чернігівській області за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43,
кімн. 319, тел. 67-63-02, 3-й поверх, каб. 319, тел. (0462) 67-63-02.

зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення
необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період
чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється
після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань,
які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання,
встановленої законодавством і договором купівлі-продажу за згодою державного
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 315,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.06.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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.
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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 19.06.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н,Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком
готовності 3 % являє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром
12х7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик
не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка розташована в центральній
частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвиненою
інфраструктурою. Поруч розташовано адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, кадастровий № 7321555400:01:004:0050, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 5 023,00 грн (п’ять
тисяч двадцять три гривні), у т. ч. ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн (одна
тисяча чотири гривні 60 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 6 027,60 грн (шість тисяч
двадцять сім гривень 60 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації: можлива зміна первісного призначення
за умови дотримання вимог Земельного кодексу України; завершити будівництво
об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства і дотриманням норм в сейсміч-
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них районах України протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередання об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію;
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію; питання користування земельною
ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; протягом одного року з моменту
переходу права власності до покупця оформити дозвіл на виконання будівельних
робіт на об’єкті приватизації згідно з чинним законодавством; на вимогу продавця
покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання
акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 602,70 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.06.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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.
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 Фонду державного май-

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – медпункту з обладнанням, що не ввійшов
до статутного капіталу ПАТ «Харківський домобудівельний
комбінат № 1» (ліквідовано)

Назва об’єкта: медпункт з обладнанням, що не ввійшов до статутного капіталу
ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідовано).
Балансоутримувач: ПАТ «Харківський домобудівельний комбінат № 1» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61106, м. Харків, вул. Плиткова, 12.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять:
нежитлові приміщення медпункту літ. «Ае-3» загальною площею 1 274,8 м2,
розташовані в цегляній будівлі 1970 року побудови; обладнання у кількості 45 од.,
а саме: холодильник «Чинар» – 2 од.; аквадистилятор – 2 од.; холодильник «Саратов» – 2 од.; холодильник «Снайге-2» – 2 од.; ел. кардіограф – 1 од.; стоматологічна установка УС-30-01 – 1 од.; кварц для вуха, горла, носа – 1 од.; ваги аналітичні
ВЛА-200 з важками – 1 од.; ваги технічні – 1 од.; бормашина БЄО – 1 од.; стелаж
для картотеки – 2 од.; кондиціонер БК – 2000 – 2 од.; кондиціонер БК-1500 – 3 од.;
топчан – 8 од.; сейф – 3 од.; шафа платяна з антресолями – 2 од.; друкарська машинка «Україна» – 1 од.; стіл маніпуляційний – 1 од.; крісло гінекологічне – 1 од.;
апарат УВЧ – 1 од.; апарат для низькочастотної терапії – 1 од.; крісло К-3-6 – 2 од.;
кондиціонер БК-2500 – 1 од.; холодильник «Дніпро» – 1 од.; стерилізатор ГН-80 –
1 од; апарат УВЧ-30 – 1 од.
Нежитлові приміщення № 2, 4, 13, 14 загальною площею 50,0 м2 на 1-му поверсі будівлі колишнього медпункту передано в оренду з метою розміщення офіса.
Строк дії договору оренди – до 08.07.2017.

на України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 19.06.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
під розбирання об’єкта незавершеного будівництва
державної власності – клубу, що перебував на балансі
ліквідованого КСП «Промінь»

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб,
що перебував на балансі ліквідованого КСП «Промінь».
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці, Хотинський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – клуб розташований
в центральній частині с. Гордівці Хотинського району неподалік сільської ради, на
відстані 40 м від дороги загального користування. На будівельному майданчику
на фундаменті колишнього старого клубу зведено 1-й поверх з цегли, плити перекриття відсутні. Зовнішні та внутрішні поверхні стін не оштукатурені. На будівельному майданчику відсутні матеріали, вироби, конструкції, які не використані для
будівництва, а також устаткування, не передане до монтажу, або таке, що потребує
монтажу. Об’єкт не законсервований, не охороняється, знаходиться в стадії руйнування, по межах будівельного майданчика огорожа відсутня. Об’єкт перебуває
в незадовільному технічному стані.
Відомості про земельну ділянку: землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування,
0,3829 га, кадастровий № 7325081000:01:002:0032.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 17 141,00 грн (сімнадцять тисяч сто сорок одна гривня 00 коп.), у т. ч.: ПДВ – 3 428,20 грн (три тисячі
чотириста двадцять вісім гривень 20 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 20 569,20 грн (двадцять
тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять гривень 20 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації: покупець зобов’язаний розібрати об’єкт
незавершеного будівництва протягом 3 років з моменту підписання акта прийманняпередачі об’єкта; подальше використання земельної ділянки після розбирання
об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до
вимог чинного законодавства України після набуття права власності на об’єкт; під час

У підвалі будівлі, в якій розташовані приміщення медпункту, знаходиться об’єкт
цивільної оборони – вбудоване сховище № 77018, приміщення якого не входять
до складу об’єкта приватизації.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 029 120,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 857 600,00 грн; ПДВ – 171 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Об’єкт приватизується без збереження профілю.
2. Укласти між покупцем та РВ ФДМУ по Харківській області договір зберігання
на об’єкт цивільної оборони – вбудоване сховище № 77018, розташоване у підвалі
будівлі медпункту, протягом місяця з моменту переходу до покупця права власності на об’єкт приватизації.
3. Забезпечувати доступ до об’єкта цивільної оборони – вбудованого сховища № 77018, що розташоване у підвалі медпункту, відповідних органів державної
виконавчої влади, які здійснюють нагляд та контроль за захисними спорудами
цивільної оборони.
4. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
5. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта приватизації, прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
6. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
7. 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.
8. 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.
9. У разі подальшого відчуження об’єкта приватизації умови, визначені пунктами 2 та 3, відповідальність за їх невиконання, права та обов’язки покупця, зберігаються для нового власника.
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.

конкурси з відбору розробників документації із землеустрою
ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля колишньої лазні на
20 місць (літ. А) загальною площею 244,0 м2 за адресою: Житомирська обл.,
Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/Л. Об’єкт під час приватизації не
увійшов до статутного капіталу ДП ПМК-155 ВАТ «Житомирводбуд».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 12.05.2017 № 744
«Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають
приватизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 22.05.2017 № 313 «Про
прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи А – нежитлової будівлі колишньої лазні на 20 місць (літ. А) загальною площею 244,0 м2 за адресою:
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Степанівка, вул. Рад, 133/Л».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській 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, що подаються
на конкурс 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; 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 29.09.2011 № 1420) – 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.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 19 червня 2017 р. до 18.00.
Конкурс буде проведено 27 червня 2017 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці

Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт
з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці).
Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт
державної власності групи А  – нежитлова будівля колишнього павільйонуїдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2 за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7. Об’єкт під час приватизації не увійшов до статутного капіталу КСП «Кишинське», але залишився на балансі П(ПО)СП «Кишинське».
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 12.05.2017
№ 744 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Житомирській області від 22.05.2017 № 312
«Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи А – нежитлової будівлі колишнього павільйону-їдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2
за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
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Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Житомирській
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, що подаються на конкурс 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; 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 29.09.2011 № 1420) – 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.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області.
Кінцевий термін подання конкурсної документації: 19 червня 2017 р. до 18.00.
Конкурс буде проведено 27 червня 2017 року об 11.00 за адресою:
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, РВ ФДМУ по Житомирській області. Телефон для довідок 42-04-16.

ЗАПОРІЗЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про оголошення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділянками
(встановлення розміру та меж земельних ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж
земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння
кадастрового номеру земельній(ним) ділянці(кам), погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного
висновку державної експертизи щодо розробленої документації із землеустрою
та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 6.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 7.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 6,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 168,7 м2.
Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 255, рішення Кіровської сільської ради від
16.03.2017 № 06 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 7.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 9.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 7,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 179,7 м2.
Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 248, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 07 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог
техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища»; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору; подальше відчуження та
передача об’єкта приватизації можливі лише за умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 056,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 23.06.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) 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.
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 Фонду державного майна України від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Мін’юсті 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 19.06.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Грошові кошти в розмірі 102 912,00 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 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 Фонду державного майна України від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Мін’юсті 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
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) 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.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 23 червня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні: 19 червня 2017 р. 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).

земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
3. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 8.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 11.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 8,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами становить 181,1 м2.
Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 253, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 08 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
4. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва –
одноквартирний житловий будинок № 9.
Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., Токмацький р-н, с. Грушівка,
вул. Зарічна, 13.
Об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий будинок № 9,
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті. Площа земельної ділянки,
у т. ч. під будинком, допоміжними будівлями та спорудами, становить 176,6 м2.
Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності, становить 0,17 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.11.2001
№ 2179, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, наказ регіонального відділення від 26.08.2008 № 252, рішення Кіровської сільської ради від 16.03.2017
№ 09 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки під об’єктом державної власності в межах с. Грушівка.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами), (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі
фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсна документація подається до відділу документального забезпечення та
контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 10).
Останній день подання конкурсної документації – 26.06.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 05.07.2017 о 10.00 РВ ФДМУ по Запорізькій області
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій 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 можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна казначей- 37730494, Управління Державної казначейської служби України у Хмільницькому районі та
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване 37730494.1.УФНМЛШ026 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н,
32,2
149 601,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
ська служба України м. Хмільнику Вінницької області, 22000, Вінницька обл., Хмільницький р-н, м. Хмільник,
приміщення на 1-му поверсі адміністрам. Хмільник, вул. Літописна, 11 (колишня Червовул. Літописна, 11 (колишня Червоного Козацтва, 14), тел. (04338) 2-28-82
тивного приміщення (літ. А)
ного Козацтва, 14)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій 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

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

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

вартість майна за незалежною оцінкою, грн

загальна площа, м2

максимально можливий строк оренди

мета використання

1 Державне агенство водних
05430343, Ратнівське міжрайонне управління водного господарства, 44101, Волинська
Частина котельні
05430343.442.АААБББ435 44101, Волинська обл., смт Ратне,
24,6
56 228,00
2 роки 364 дні
Для розміщення офісного приресурсів України
обл., смт Ратне, вул. Шевченка, 36, тел. (03366) 2-18-61
літер Ж-2
вул. Шевченка, 36
міщення
2 Міністерство освіти і науки
02125102, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 43025, Во- Частина їдальні
–
44021, Волинська обл., Шацький р-н,
223,9
537 027,00
1 рік
Їдальня без права продажу тоУкраїни
линська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 13, тел. (0332) 24-10-07
с. Світязь, ур. Гушово, 25
варів підакцизної групи
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, 808, 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 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».

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

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 51, тел. (0564) 71-57-34
ДПТНЗ «Орджонікідзевське професійно-технічне училище», м. Орджонікідзе, вул. Л. Чайкіної, 17, тел. (05667) 4-38-94

Частина нежитлового вбудова- 40787802.1.РШШМВД227 м. Кривий Ріг, просп. Ганого приміщення
гаріна, 54
Нежитлові вбудовані приміІнформація відсутня м. Покров, вул. Л. Чайщення гаражів
кіної, 17

3 Міністерство
охорони здоров’я
України
4 Міністерство освіти
і науки України

2010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
тел.: (056) 713-52-57, 713-52-37

Майданчик (асфальтове замощення)

00493675, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет», м. Дніпро,
вул. Ворошилова, 25, тел. (056) 744-81-32
5 Міністерство освіти 02066747, Державний вищий навчальний заклад «Дніпропетрові науки України
ський національний університет ім. О.Гончара», м. Дніпро, просп.
Гагаріна, 72, тел. (0562) 374-98-01
6 Міністерство освіти 14072300, Державне підприємство «Виробничо-будівельне
і науки України
об’єднання», м. Київ, просп. Перемоги, 10, тел. (044) 481-32-52
7 Фонд державного 05393116, ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний замайна України
вод», м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21, тел. (0562) 35-92-50

Нежитлове вбудоване приміщення
Частина нежитлового вбудованого приміщення
Нежитлове вбудоване приміщення
Частина даху

2010681.2.ААААКЛ984

м. Дніпро, пл. Соборна, 2

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можмета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
ливий строк оренди
11,2
36 394,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
50,8
41 382,00
1 рік
Інше використання державного майна (розміщення власного автотранспорту) без
права здійснення діяльності з ремонту автомобілів – 28,4 м2; розміщення складу
без права здійснення діяльності з ремонту автомобілів – 22,4 м2
750,0
997 018,00
2 роки 364 дні Розміщення стоянки автомобілів

00493675.1.ДОХПЮГ014 м. Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 44

2,0

20 714,00

м. Дніпро, вул. Казакова, 30

4,0

43 502,00

14072300.1.ВЕМФДИ001 м. Нікополь, просп. Трубників, 16
–
м. Дніпро, вул. Косіора, 27к

16,8

65 900,00

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

28,0

99 973,00

2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій,
які надають послуги доступу до Інтернету
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи

Інформація відсутня

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (розміщення пральної машини самообслуговування)
1 рік

Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (автомат
питної води)

8 Міністерство інфра- 33179027, 1936 окремий механізації 26 об’єднаного загону ДССТ, Нежитлове вбудоване приІнформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Івана
60,0
123 342,00
структури України м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 80, тел. (0564) 38-45-51
міщення
Сірка, 80
9 Державна служба 02359946, Головне управління статистики у Дніпропетровській об- Нежитлове вбудоване при02359946.1.АААДЕЕ830 м. П’ятихатки, вул. Шев18,0
30 571,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сфері бухгалтерстатистики України ласті, 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3, тел. (056) 778-68-55
міщення
ченка, 116
ського обліку та оподаткування
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДОНЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій 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 номер
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба України 38242758, 3 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області,
Частина нежитлового приміщення 1-го 38242758.1.ААААЖА025 Донецька обл., м. Маріуполь,
1,0
3 698,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що
з надзвичайних ситуацій 87547, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 175, тел. (0629) 51-56-75
поверху адміністративної будівлі
вул. Митрополитська, 175
відпускає продовольчі товари
2 Державна служба України 38242758, 3 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області,
Частина нежитлового приміщення 1-го 38242758.1.ААААЖА029 Донецька обл., м. Маріуполь,
1,0
3 507,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що
з надзвичайних ситуацій 87547, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Митрополитська, 175, тел. (0629) 51-56-75
поверху будівлі пожежної частини
вул. Флотська, 66
відпускає продовольчі товари
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ЖИТОМИРСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській 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 незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2 ною оцінкою без пдв, грн вий строк оренди
1 Міністерство енергетики та вугільної 02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Житомир, вул. Вели- Нежитлове приміщення (кабінет) в
02968154.1. ИШЦЧЮШ001. м. Житомир, вул. Велика
17,1
54 230,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу-магазину
промисловості України
ка Бердичівська, 25, тел./факс (0412) 22-78-95
адмінбудівлі (літ. А)
Бердичівська, 25
2 Міністерство енергетики та вугільної 02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Житомир, вул. Вели- Нежитлове приміщення (кабінет) в
02968154.1. ИШЦЧЮШ001. м. Житомир, вул. Велика
22,2
70 410,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
промисловості України
ка Бердичівська, 25, тел./факс (0412) 22-78-95
адмінбудівлі (літ. А)
Бердичівська, 25
3 Міністерство регіонального роз13568274, Житомирський філіал Державного підприємства «Державний науковоНежитлове приміщення на 1-му повер- 04653199.8.АААДЕБ670 м. Житомир, вул. С. Ріх48,4
170 370,00
1 рік
Розміщення офісного приміщення
витку, будівництва та житловодослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», 10008, сі адміністративного будинку (літ. А-4)
тера, 20
комунального господарства
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел.: (0412) 34-24-13, 34-14-21
4 Державна служба статистики
02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, м. Жито- Нежитлове приміщення на 7-му поверАААДЕЕ887
м. Житомир, вул. М. Сці17,8
58 740,00
До 3 років
Розміщення офіса
України
мир, вул. М. Сціборського, 6а, тел. (0412) 47-38-33
сі адміністративної будівлі (літ. А)
борського, 6а
5 Міністерство оборони України
33689922, Концерн «Військторгсервіс», 03151, м. Київ-151, вул. МолодогвардійНежитлові приміщення будівлі мага33689922.33.АААЖЛБ389 м. Новоград-Волинський,
781,4
1 623 841,00
35 місяців
Ведення торговельної діяльності (проська, 28а
зину (літ. А)
вул. Рибалка,1
довольчі та непродовольчі товари)
6 Державна казначейська служба
37752874, Бердичівське управління Державної казначейської служби України Жито- Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 37752874.1.АААГБГ664 м. Бердичів, вул. Чор53,6
159 214,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
України
мирської області, 13300, м. Бердичів, вул. Чорновола, 9, тел.: 2-64-60, 2-57-94
будівлі (літ. А-2)
новола, 9
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ЗАКАРПАТСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Закарпатській 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 можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти 02070832, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський на- Частина коридору (поз. 35 за
02070832. 1. ЯНУБФА-071 Закарпатська обл.,
50,0
292 700,00
35 місяців
Інше використання державного майна (надання послуг, крім навчальних, які
і науки України
ціональний університет», вул. Підгірна, 46, м. Ужгород, Закарпатська планом) 2-го поверху навчальном. Ужгород, вул. Універсипідтримують навчальний процес, а саме: консультування з питань освіти,
обл., 88000, тел. (03122) 3-33-41, факс (03122) 3-42-02
лабораторного корпусу літ. «АА’»
тетська, 14
проведення технічного опрацювання документів для іноземних студентів)
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, РВ ФДМУ по Закарпатській області.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

КИЇВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Київській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п
1

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

найменування

Міністерство охорони
здоров’я України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незагальна
залежною оцінкою без
площа, м2
ПДВ, грн
33949175.1.НЧИЮЦЛ1180 Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвар218,5
738 000,00
дійської дивізії, 7
реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально
мета використання
можливий строк
оренди
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі
приватної власності і провадить господарську діяльність з
медичної практики
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи

33949175, Державний заклад «Спеціалізована
Частина нежитлового приміщення в будівлі
медико-санітарна частина № 5 Міністерства охоро- «Головного корпусу»
ни здоров’я України»
2 Державна фіскальна
39468482, Білоцерківська об’єднана державна по- Приміщення № 104 адміністративної будівлі
–
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олек14,2
116 000,00
служба України
даткова інспекція ГУ ДФС України у Київській області
сандрійський, 12 (50-річчя Перемоги, 12)
3 Державна фіскальна
39468482, Білоцерківська об’єднана державна по- Частина приміщення ЦОК
–
Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олек4,5
35 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення фінансової установи
служба України
даткова інспекція ГУ ДФС України у Київській області
сандрійський, 12 (50-річчя Перемоги, 12)
4 Державне агентство лі- 00992059, ДП «Фастівське лісове господарство»
Будівля деревообробної дільниці (інв.
–
Київська обл., Фастівський р-н, с. Дмитрів382,0;
692 400,00
2 роки 11 місяців Виробнича діяльність
сових ресурсів України
№ 10310047);
ка, вул. Миру, 7
будівля гаража (інв. № 10310058);
137,3;
будівля пилорами (інв. № 10310047/1);
79,9;
частина вбудованих приміщень будівлі май57,0
стерні (побутового будинку) (інв. № 10310051)
Заяви про оренду об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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
реєстровий
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство внутрішніх
08670705, Рубіжанський міський відділ ГУМВС України у Луганській області, Нежитлове вбудоване приміщення одноповерхової
–
93000, Луганська обл., м. Рубіжне,
52,1
64 461,00
2 роки 11 місяців
Розміщення нарядів підрозділів
справ України
93000, Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Смирнова, 1, тел. (066) 132-87-021 адміністративної будівлі літ. А (інв. № 10310002)
вул. Менделєєва, 24а
станом на 28.02.2017
поліції охорони
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».
№
з/п

Назва органу управління

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

№ 41 (1061)

найменування

29 травня 2017 року

6
ЛЬВІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
максимально
загальна
вартість майна за немета використання
можливий строк
площа, м2 залежною оцінкою, грн
оренди
1 Городоцька районна
00701553, Відділ агропромислового розвитку Городоцької райдерНерухоме державне майно: приміщен- Інформація відсутня Львівська обл., м. Горо15,2
66 850,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають
державна адміністрація жадміністрації Львівської області, 81500, Львівська обл., м. Городок,
ня на горищі –11,2 м2 та частина даху
док, вул. Львівська, 1а
станом на 28.02.2017
послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунібудівлі – 4,0
вул. Львівська, 1а, тел. (0231) 3-03-59
кацій, які надають послуги доступу до Інтернету
2 Міністерство освіти
02070987, Львівський національний університет імені Івані Франка,
Частини нежитлових приміщень, під- Інформація відсутня м. Львів, вул. Доро21,9
176 800,00
2 роки 364 дні Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксеі науки України
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, тел.: (032) 261-60-48, 260-34-02 валу та комірки у будівлі географічношенка, 41
станом на 31.12.2016
рокопіювання документів та торговельного об’єкта з продажу канцтоварів, що
го факультету
призначаються для навчальних закладів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

реєстровий номер
майна

найменування

місцезнаходження

ПОЛТАВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за
максимально
загальна
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
незалежною оцін- можливий строк
площа, м2
кою, грн
оренди
1 Міністерство юстиції
08564280, Державна установа «Кременчуцька виховна колонія», вул. Лікаря О. Бога- Частина нежитлового приміщення у
08564280.18.ЧЦЦКАУ011 вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30,
23,6
85 500,00
2 роки 11 місяців Майстерня
України
євського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., 39617, тел. (05366) 2-31-29
будівлі штабу
м. Кременчук, Полтавська обл.
2 Міністерство юстиції
08564280, Державна установа «Кременчуцька виховна колонія», вул. Лікаря О. Бога- Частина нежитлового приміщення у бу- 08564280.18.ЧЦЦКАУ012 вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30,
40,4
110 000,00
2 роки 11 місяців Суб’єкт господарюван ня, що здійснює побутове обУкраїни
євського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська область, 39617, тел. (05366) 2-31-29
дівлі продовольчо-речового складу
м. Кременчук, Полтавська обл.
слуговування населення (ремонт та пошив одягу)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

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
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Державна служба
02362227, Головне управління статистики у Сумській області,
Нежитлове приміщення 02362227.1.АААДЕЖ226 Сумська обл., м. Глухів,
15,2
37 710,00 станом на 31.03.2017
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
статистики України
40481, м. Суми, вул. Супруна,16, тел. (0542) 25-05-25
вул. Шевченка,13
Заяви про оренду 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».

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Тернопільській 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 номер
загальна
вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство охоро- 02010830, Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медич- Частина нежитлового приміщення 1-го поверху на02010830.1.ААААЛА945 вул. Майдан Волі,
3,5
28 490,00
2 роки 11 місяців
Розміщення термінала самообслуговуванни здоров’я України ний університет імені І. Я. Горбачовського Міністерства охорони здоров’я України», вчального корпусу № 1 (адміністративного), у т. ч. –
1, м. Тернопіль
без ПДВ
ня з використанням платіжних карток та
46001, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-09-29
0,5 м2 площі спільного користування
банкомата
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 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

ХАРКІВСЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Харківській 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 нозагальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
мер майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного розвитку і 00209740, ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 2-му поверсі 3-поверхової
–
м. Харків, вул. Ми10,9
88 900,00
2 роки 11 місяців Розміщення телекомунікаторгівлі України
61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 25, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
будівлі лабораторного корпусу, інв. № 3, літ. Г-3
роносицька, 25
ційного обладнання
Заяви про оренду зазначеного об’єкта та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на 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

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
Оголошення
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернівецькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний
загальна вартість майна за неза- максимально можлинайменування
реєстровий номер майна місцезнаходження
мета використання
телефон)
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і науки
02071240, Чернівецький національний університет ім. Приміщення цокольного поверху будівлі навчально-лабораторного корпусу (літ. Д)
02071240.1.ХДОБКЕ019
м. Чернівці,
123,6
2 039 011,00
2 роки 364 дні
Розміщення їдальні, що не здійУкраїни
Ю. Федьковича, 58012, м. Чернівці, вул. М. Коцюбинвул. Рівненська, 14
станом на 31.01.2017
снює продаж товарів підакцизної
ського, 2, тел.: (0372) 58-48-10, 58-48-11
групи, у навчальному закладі
2 РВ ФДМУ по Чернівецькій
Зовнішньомайданчикові електромережі, що у процесі приватизації не увійшли до статутного
–
м. Чернівці, просп.
430,0 м
67 217,00
2 роки 364 дні
Інше використання нерухомого
області, ЄДРПОУ 21432643,
капіталу ВАТ «Стек» та перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт»
Незалежності, 106 350,0 м
станом на 31.03.2017
майна (за призначенням)
–
58001, м. Чернівці,
(договір зберігання державного майна від 29.03.2013 № 1), а саме: кабельна лінія на навул. Л. Кобилиці, 21а
пругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

м. Київ
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в оголошенні про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» від 22.05.2017 № 39 (1059) на стор. 8, щодо об’єкта
поз. 3 місцезнаходження об’єкта оренди слід читати: «м. Київ, вул. Героїв Космосу, 6».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про проведення конкурсу з
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта та його місцезнаходження: гаражне приміщення загальною площею 40,4 м2 за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул.
Шевченка, 23.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Головного управління статистики в ІваноФранківській області.
Орган управління: Державна служба статистики України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2017
становить 129 684,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати становить 2 181,00 грн (без ПДВ) за
базовий місяць оренди – квітень 2017 р., визначений відповідно до Методики
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, зі змінами, виходячи з ринкової
вартості згідно зі звітом про оцінку.
Основні умови проведення конкурсу:
цільове використання майна – розміщення автомийки, розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян,
розміщення магазину-складу; строк оренди – 2 роки 11 місяців; своєчасна сплата
орендної плати (щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням
індексу інфляції; об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду;
страхування орендованого майна протягом місяця з дати укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством;
обов’язкове самостійне укладення орендарем угод на постачання комунальних
послуг (електропостачання, водопостачання та ін.) з відповідними організаціями та укладення з балансоутримувачем угоди на відшкодування інших витрат на
утримання орендованого майна, у т. ч. компенсацію плати податку за землю; поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шкоди
(невід’ємні поліпшення), є власністю держави та компенсації не підлягають; для
забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі
орендної плати за базовий місяць до державного бюджету та балансоутримувачу у
співвідношенні, визначеному законодавством; відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну оцінку платнику оцінки протягом 10 календарних
днів з дати укладення договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни
здійснюється учасниками з кроком 15 % від найвищої орендної плати, запропонованої учасниками конкурсу в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших
умов конкурсу.
Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний договір
оренди.
У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди такий учасник конкурсу сплачує до державного бюджету штраф у 2-кратному розмірі орендної
плати, визначеної за конкурсом.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі, – проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вно-
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ситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і
завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку з учасником; відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011
№ 906 та документи, визначені Переліком документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 14.11.2005 № 2975, зі змінами, а саме:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 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 останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в канцелярію РВ ФДМУ по Івано-Франківській області у конверті з написом «На конкурс» з
відбитком печатки претендента (за наявності) у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю
до 16.00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48.
Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведений о 10.00 на 21-й календарний день з дати
опублікування інформації про проведення конкурсу у газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Василіянок, 48, зал засідань.
Кінцевий термін приймання заяв з пакетом документів до них – за 3 робочих
дні до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області або за тел./факс (0342) 55-25-97.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого державного майна

РВ ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП
«Морський торговельний порт «Чорноморськ», орган управління – Міністерство
інфраструктури України.
 Назва об’єкта оренди: частини нежитлових приміщень адміністративнопобутової будівлі (інв. № 4081, реєстровий № 1125672.2.РАЯИЮК0726) та
будівля складу № 24 (інв. № 4083, реєстровий № 1125672.2.РАЯИЮК0728)
з рампою та навісом, відкритого майданчика (мостіння), що прилягає до
складу № 24, загальною площею 20 020,10 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 72-73.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 71 786 325,00 грн (сімдесят
один мільйон сімсот вісімдесят шість тисяч триста двадцять п’ять грн 00 коп.)
(без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць – квітень 2017 р. становить 948 102,00 грн (дев’ятсот сорок вісім тисяч сто дві гривні 00 коп.)
(без ПДВ).

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; конкурс проводиться
з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та
зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях; мета використання: розміщення
вантажно-складського комплексу (розміщення офісів, складів та інше використання
нерухомого майна); строк оренди – 15 (п’ятнадцять) років; авансовий платіж за 12
місяців вноситься протягом 5 банківських днів після підписання договору оренди;
акт приймання-передавання підписується сторонами не пізніше 2 (двох) робочих
днів після отримання авансового платежу; у випадку неотримання авансового
платежу та не підписання акта приймання-передачі у вказані вище строки договір
оренди вважається не укладеним; здійснення орендарем протягом строку дії договору оренди інвестиції в об’єкт оренди на умовах невід’ємних поліпшень (створення складу одноразового зберігання зернового вантажу об’ємом щонайменше
30 тисяч тонн) без права на компенсацію з боку держави та/або балансоутримувача
в сумі, не меншій ніж еквівалент 12 млн дол. США; забезпечення орендарем перевантаження власного вантажу через причали Іллічівської філії ДП «АМПУ», починаючи з наступного року з дати укладення договору оренди і до закінчення строку дії
договору оренди, в обсязі, не менш ніж 500 тис. тонн/рік; створення орендарем
щонайменше 100 додаткових робочих місць на умовах, що є не гіршими від тих, що
закріплені в колективному договорі балансоутримувача; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції),
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання
та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з
моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб
увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем
договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору
повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані, не гіршому ніж на
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та
відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної
або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання договору оренди поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних
коштів, які можна відокремити від майна не завдаючи йому шкоди, є власністю
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів,
як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають;
заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат
на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для
визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення
про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір
оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у
разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс;
відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім роз-
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міру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день
проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчують
повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірена належним чином копія звіту про фінансові результати
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
звітний період; довідка від претендента про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство;
відомості про претендента для фізичної особи: копія документа, що посвідчує
особу, або належним чином оформлена довіреність; завірена належним чином копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – підприємців;
завірена належним чином копія декларації про доходи або звіту суб’єкта малого
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в
інформації про конкурс, та чинному законодавству.
Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування
цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх,
кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00
до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більше ніж
за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й
поверх, кімн. 1112.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
Навчального центру Національної гвардії України
(військової частини 3007) про проведення конкурсу на право
укладення договору оренди нерухомого військового майна
Назва і місцезнаходження органу, що проводить конкурс: Навчальний
центр Національної гвардії України (військова частина 3007), адреса: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів Львівської області, 80700, тел.: (03265) 4-24-88,
4-30- 89,7-10-89.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загальною площею 321,8 м2 на першому поверсі в будівлі № 16 (казармені приміщення для особового складу) військового містечка № 1 (ядро частини)
за адресою: Львівська обл., м. Золочів, вул. Січових Стрільців, 2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною експертною оцінкою майна становить 477 700,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць оренди – березень 2017 року,
визначена згідно з чинним законодавством та погоджена РВ ФДМУ по Львівській
області, становить 7 165,50 грн на місяць без індексу інфляції та ПДВ.

Основні умови експлуатації та вимоги до використання об’єкта оренди:
виконання ремонту нерухомого військового майна за рахунок власних коштів
орендаря;
підтримання належних умов експлуатації та технічного стану;
оплата за спожиті комунальні послуги; компенсація орендодавцеві податку на
землю, відведену під об’єкт оренди;
використання нежитлових приміщень за цільовим призначенням – під розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та тютюнових
виробів;
страхування об’єкта оренди на суму, не меншу ніж його вартість за експертною оцінкою майна; дотримання вимог протипожежних правил та санітарногігієнічних норм.
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом місяця від моменту публікації
інформації про проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 через 30 днів після публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».
Для участі в конкурсі претендент подає:
лист – заяву та конкурсні пропозиції, що містять: назву та місцезнаходження
об’єкта, який він бажає взяти в оренду;
відомості про претендента (копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, копія довідки про внесення до ЄДРПОУ або витяг з державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, статут (за наявності) і т. і. (копії
засвідчуються нотаріусом);
відомості про фінансовий стан учасника конкурсу;
запропонований претендентом розмір орендної плати; додаткові зобов’язання
щодо подальшої експлуатації об’єкта;
конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті.
Заяви приймаються за адресою: вул. Січових Стрільців, 2, м. Золочів, Львівська обл., 80700.
Додаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати у Навчальному центрі Національної гвардії України (військовій частині 3007), тел.:
(03265) 4-24-88, 4-30- 89.

оприлюднення проекту регуляторного акта та відстеження регуляторного впливу
ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту наказу Фонду державного майна
України «Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту
з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro.Продажі»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення з
24.05.2017 до 24.06.2017 на сайті Фонду державного майна України проекту наказу
Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorro.Продажі» з метою одержання зауважень і пропозицій
від фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі» розроблено з метою
впровадження сучасних технологій продажу об’єктів державної власності, які за
класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації, на
електронних аукціонах із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.
Продажі», залучення більш широкого кола покупців.
Зауваження та пропозиції до проекту зазначеного наказу Фонду державного майна України просимо надсилати на адресу: 01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, Управління продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України. Адреса
електронної пошти (e-mail) saler @spfu.gov.ua.
Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються Фондом державного
майна України протягом одного місяця від дати його оприлюднення.
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ
Київ

Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту з
продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»

Відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» з метою забезпечення впровадження сучасних
технологій продажу об’єктів державної власності, які за класифікацією об’єктів
приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації, на електронних аукціонах
із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», залучення
більш широкого кола потенційних покупців НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», що додається.
2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду державного майна України підготувати перелік об’єктів малої приватизації, які підлягають продажу із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro.Продажі».
3. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації
Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ФДМУ
«__»___ 2017 р. № ___

Порядок
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів
малої приватизації із застосуванням електронної
торгової системи «ProZorrо. Продажі»
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою забезпечення впровадження сучасних
технологій продажу, відкритості та прозорості продажу об’єктів державної власності,
які за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації,
на електронному аукціоні із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.
Продажі», а також залучення більш широкого кола потенційних покупців.
Метою проведення електронних аукціонів є забезпечення продажу об’єктів малої приватизації у найкоротший строк та отримання максимальної ціни продажу.
1.2. Цей Порядок визначає механізм організації і проведення продажу затвердженого Фондом державного майна України (ділі – Фонд) переліку об’єктів малої
приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro. Продажі».
1.3. Продаж об’єктів малої приватизації на електронному аукціоні здійснюється
з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.
1.4. Користувач, який зареєструвався для участі в електронному аукціоні підтверджує, що ознайомлений з цим Порядком.
1.5. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
авторизаційні дані – ідентифікаційні дані учасника, що створюються ними під
час проходження реєстрації в електронній торговельній системі через електронний
майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій для участі в електронному
аукціоні згідно з цим Порядком;
адміністратор – юридична особа, що володіє центральною базою даних ЕТС
та забезпечує функціонування ЕТС. На період дії пілотного проекту функції адміністратора виконує Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», яка
забезпечує реалізацію пілотного проекту на підставі договору з Фондом державного майна України. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки
електронної торгової системи через третіх осіб на підставі договору;
веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний
майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним
усім користувачам в мережі Інтернет;
винагорода оператора – грошова сума у розмірі одного відсотка від ціни продажу, що підлягає сплаті переможцем оператору електронного майданчика додатково до суми коштів, запропонованої ним за придбаний лот;
гарантійний внесок – форма забезпечення участі в електронному аукціоні, що
встановлюється у розмірі десяти відсотків від початкової ціни аукціону та підлягає
внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника електронного аукціону шляхом перерахування коштів на рахунок замовника, вказаний в інформації
про продаж об’єкта;
електронний аукціон – продаж об’єктів малої приватизації, що полягає у передачі
права власності покупцю, який у ході торгів із використанням електронної торгової
системи в режимі реального часу у мережі Інтернет запропонував найвищу ціну;
електронний документ – документ, в якому інформація представлена в
електронно-цифровій формі;
електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс, який функціонує
в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, замовнику та
учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронного аукціону;
електронна торгова система (далі – ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна
система, що забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та
обмін інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення електронного аукціону;
закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником у ЕТС та подається через оператора в ЕТС у складі
заяви про участь у електронному аукціоні. Закрита цінова пропозиція не може бути
нижчою за початкову ціну об’єкта;
замовник – Фонд державного майна України або його регіональне відділення;
індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;
інформація про продаж – відомості про об’єкт, що підлягає продажу. Інформаційне повідомлення готується замовником відповідно до вимог законодавства
з приватизації;
користувач – будь-яка фізична або юридична особа, зареєстрована оператором на електронному майданчику в ЕТС;
крок аукціону – надбавка не менш десяти відсотків стартової ціни об’єкта (лота),
на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення ціни;
лот – об’єкти державної власності, які за класифікацією об’єктів приватизації
відносяться до об’єктів малої приватизації, що пропонуються до продажу на електронному аукціоні. Рішення про проведення продажу об’єктів на електронному
аукціоні приймається замовником шляхом видання наказу;
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оператор електронного майданчика (далі – оператор) – юридична особа,
зареєстрована в установленому законом порядку на території України, яка має
право на використання електронного майданчика ЕТС і діє на підставі договорів з
адміністратором та замовником;
особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє замовнику, оператору,
учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до цього Порядку;
переможець електронного аукціону – учасник, який на час завершення відповідного електронного аукціону запропонував найвищу ціну продажу лоту;
повідомлення – інформація, що надсилається в електронному вигляді адміністратором або оператором щодо будь-яких процесів ЕТС;
початкова ціна – ціна об’єкта (лота), встановлена замовником на підставі результатів оцінки майна, відповідно до методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України;
реєстраційний внесок – плата за подання заяви на участь в аукціоні у розмірі
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян для реєстрації потенційного покупця як учасника електронного аукціону;
стартова ціна – ціна об’єкта (лота), з якої починається торг у відповідному
раунді і яка є найнижчою із запропонованих учасниками цінових пропозицій у відповідному раунді;
учасник – фізична або юридична особа, яка є користувачем ЕТС, відповідає
вимогам, встановленим законодавством, подала заяву на участь в електронному
аукціоні та необхідні документи, сплатила гарантійний та реєстраційний внесок,
пройшла процедуру реєстрації для участі, отримала підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника. Учасниками можуть бути особи, визначені
частинами першою та другої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна». До участі в електронному аукціоні не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію
державного майна»;
ціна продажу – ціна, яка запропонована переможцем електронного аукціону
за відповідний лот.
ІІ. Електронна торгова система
2.1. ЕТС здійснює:
безперебійну роботу з проведення публічних торгів;
загальнодоступність та рівні права для всіх користувачів;
прийняття заяв про участь в аукціоні/прийняття закритих цінових пропозицій
для участі в електронному аукціоні від учасників на рівних умовах;
надання учасникам інформації про продаж;
приймання, обробку та передачу інформації від операторів, учасників та замовників;
конфіденційність інформації, що вноситься учасниками, до моменту розкриття
закритих цінових пропозицій;
формування та зберігання інформації про перебіг та результати електронного аукціону з фіксацією часу подання учасниками цінових пропозицій та вчинення
інших дій в ЕТС.
2.2. ЕТС працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване м. Київ
(за київським часом). Формат позначення дати в ЕТС –день, місяць, рік.
2.3. Доступ до ЕТС здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами.
2.4. Оператор здійснює консультаційну підтримку користувачів з питань,
пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, що вказані на веб-сайті електронних майданчиків в робочі дні з
09:00 до 18:00 за київським часом.
2.5. Інформація в ЕТС розміщується українською мовою, крім тих випадків,
коли використання букв і символів української мови призводить до її спотворення
(адреси мережі «Інтернет», адреси електронної пошти, найменування іноземної
торговельної марки і загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.
2.6. Учасники електронного аукціону отримують доступ до ЕТС тільки через
сервіси, що надаються операторами. Для участі в електронному аукціоні електронні майданчики забезпечують учасникам тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу
модуля електронного аукціону – єдиного модуля в ЕТС.
IІІ. Права та зобов’язання адміністратора,
оператора, замовника та учасника
3.1. Адміністратор має право перевіряти достовірність інформації, наданої
учасниками через електронний майданчик оператора.
3.2. Адміністратор забезпечує:
збереження документів, інформації та відомостей, що створюються, вносяться
в ЕТС під час організації та проведення електронного аукціону;
технічну можливість операторам здійснювати діяльність з організації електронного аукціону відповідно до цього Порядку;
забезпечити технічну можливість та доступ для замовника, учасників електронного аукціону до ЕТС, в тому числі, до інформації про проведення електронного
аукціону.
3.3. Оператор має право отримувати від учасників та замовника інформацію,
необхідну для організації та проведення електронного аукціону, в тому числі паперові копії документів.
3.4. Оператор зобов’язаний:
своєчасно укласти договір із замовником про продаж об’єктів малої приватизації;
дотримуватись вимог цього Порядку під час проведення електронного аукціону;
нерозголошення конфіденційної інформації учасників електронного аукціону, в тому
числі розмір їх закритих цінових пропозицій, до початку електронного аукціону,
нерозголошення найменування учасників до завершення електронного аукціону;
здійснювати консультаційну підтримку замовника та учасників з питань,
пов’язаних з функціонуванням ЕТС, за допомогою телефонного зв’язку та електронною поштою, вказаними на веб-сайті оператора, в робочі дні з 09.00 до 18.00;
забезпечити технічну можливість та рівний доступ учасників до інформації про
проведення електронного аукціону в ЕТС, а також доступність сервісу;
поінформувати учасників протягом десяти хвилин з моменту подання, редагування або анулювання ними закритих цінових пропозицій про закінчення
терміну прийняття заяв на участь в електронному аукціоні/прийняття закритих
цінових пропозицій;
3.5. Замовник має право відмінити електронний аукціон на будь-якому етапі
до дати укладання договору купівлі-продажу.
Замовник зобов’язаний вчасно розмістити інформацію про продаж об’єкта
(лота) в ЕТС.
3.6. Учасники аукціону мають дотримуватись вимог цього Порядку та розмістити в ЕТС достовірну і актуальну інформацію про себе.
ІV. Підготовка до проведення електронного аукціону
4.1. Фонд укладає з адміністратором договір про забезпечення реалізації пілотного проекту з проведення продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro.Продажі». Замовник укладає з оператором
договір про продаж об’єктів малої приватизації.
4.2. Інформація про проведення продажу об’єктів малої приватизації на електронному аукціоні готується та опубліковується замовником в офіційних друкованих
виданнях замовника, місцевих друкованих виданнях, розміщується на офіційному
веб-сайті замовника відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» та пункту 1.8 розділу
І Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому
числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066.
4.3. Інформація про продаж безоплатно розміщується замовником в ЕТС не
пізніш як за 20 календарних днів до дати проведення аукціону.
4.4. Доступ до інформації, оприлюдненої в ЕТС, є безоплатним та вільним.
4.5. Для участі в електронному аукціоні потенційний покупець через свій особистий кабінет здійснює подання до оператора заяви на участь в аукціоні шляхом
заповнення екранної форми і завантаження електронних документів. Заява про
участь в електронному аукціоні має містити закриту цінову пропозицію та подається до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь/прийняття закритих
цінових пропозицій, встановленого у відповідній інформації про продаж.
Заяви на участь в аукціоні подаються за формою, вказаною в додатку 2 до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840.
Усі документи і відомості, пов’язані з реєстрацією учасників в ЕТС та проведенням електронного аукціону, в тому числі, з подачею заяв на участь в електронному

аукціоні і закритих цінових пропозицій, направляються у формі електронних документів через ЕТС.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник зобов’язаний
направити на адресу оператора 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.
Якщо на час підписання протоколу аукціону оператор не отримав від переможця електронного аукціону оригінали заяви на участь в аукціоні та копії документів, що є додатками до заяви, учасник, який посів наступне за переможцем
аукціону місце, визнається переможцем аукціону за умови наявності у нього всіх
необхідних документів.
4.6. Будь-яка закрита цінова пропозиція, належним чином спрямована через
електронний майданчик в ЕТС, вважається згодою із запропонованими умовами
продажу лота.
4.7. До закінчення терміну прийняття заяв на участь в аукціоні/прийняття закритих цінових пропозицій учасники мають право анулювати їх або внести до них
зміни без втрати гарантійного внеску. Уся історія змін, внесених в цей період,
зберігається в ЕТС.
Анулювання заяви на участь в аукціоні та закритої цінової пропозиції може бути
здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті. Після анулювання заяви на участь в аукціоні та закритої цінової пропозиції вся інформація про
них видаляється з ЕТС, а гарантійний внесок повертається такому учаснику.
4.8. Потенційний учасник електронного аукціону зобов’язаний сплатити гарантійний внесок для набуття статусу учасника. Учасник має право подати закриту цінову пропозицію до закінчення кінцевого терміну прийняття закритих цінових
пропозицій. Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування
на відповідний рахунок замовника.
4.9. Будь-яка інформація про кожного з учасників є закритою до закінчення
електронного аукціону для всіх користувачів, крім інформації про номери учасників
та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до
моменту початку електронного аукціону для всіх осіб, крім самого учасника, який
подав відповідну закриту цінову пропозицію.
4.10. ЕТС автоматично формує та надсилає учаснику повідомлення про отримання його заяви на участь в електронному аукціоні із зазначенням дати та часу. Учасник,
за допомогою інтерфейсу електронного майданчика, отримує в особистому кабінеті
індивідуальну адресу сторінки електронного аукціону. Оператор повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.
4.11. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в
аукціоні/прийняття закритих цінових пропозицій не подано жодної заяви на участь
в аукціоні/закритої цінової пропозицій або їх кількість менша 2 (двох), ЕТС автоматично присвоює електронному аукціону статус «Торги не відбулися».
Якщо подана лише одна заява на участь в аукціоні/закрита цінова пропозиція
оператор повідомляє про це замовника. Замовник може прийняти рішення про
продаж об’єкта безпосередньо такому учаснику за запропонованою ним ціною,
але не нижче початкової ціни.
Якщо подано більше однієї заяви на участь в аукціоні/закритої цінової пропозиції, ЕТС активує модуль електронного аукціону.
Всі користувачі мають можливість в режимі реального часу спостерігати за ходом електронного аукціону і результатами його проведення, а також здійснювати
пошук інформації про електронний аукціон.
4.12. Якщо за результатами електронного аукціону жоден учасник не зробив
крок аукціону, ЕТС присвоює електронному аукціону статус «Торги не відбулися»,
крім випадку, передбаченого абзацом другим п. 5.5.
4.13. Оператори забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для
кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного
аукціону. Оператор передає до особистого кабінету учасника та/або на його електронну пошту унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного
аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому.
V. Порядок проведення електронного аукціону
5.1. Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені
в інформації про продаж та відображені ЕТС. Електронні майданчики мають право
інформувати користувачів про наближення дати старту електронного аукціону.
5.2. У момент старту електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці
учасника відображається наступна інформація:
номер електронного аукціону;
стислий опис активу (майна);
номер учасника в електронному аукціоні;
кількість учасників;
час до початку електронного аукціону та/або подання цінової пропозиції
учасника.
5.3. Після моменту старту електронного аукціону ЕТС робить паузу п’ять хвилин і оголошує раунд.
Електронний аукціон складається з трьох раундів, які проводяться за однаковими правилами.
5.4. Усі пропозиції учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої
із зазначенням тільки номерів учасників. Якщо учасники подали однакові пропозиції
ціни, першим в електронному аукціоні підвищення ціни буде здійснювати учасник, який
подав свою пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням цінової
пропозиції. Стартовою ціною аукціону у відповідному раунді визначається найнижча
запропонована учасниками ціна. Перед початком кожного раунду аукціону визначається нова стартова ціна за результатами попереднього раунду аукціону.
5.5. У кожному раунді учасники протягом трьох хвилин, кожен в порядку від
менших до більших, а при співпадінні цінових пропозицій – від пізніших до більш
ранніх, мають право зробити крок аукціону.
Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу
на внесення такої цінової пропозиції, ЕТС надає йому можливість внести зміни до
цінової пропозиції у бік збільшення або зменшення, але не нижче початкової ціни
реалізації, до завершення відведеного часу.
Відсутність цінової пропозиції протягом трьох хвилин від учасника вважається такою, що здійснена у поточному раунді за попередньою ціновою пропозицією
цього учасника. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді, за умови
подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш ніж
на один крок аукціону, вважається поданою ним ціновою пропозицією.
Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни.
5.7. По завершенню раунду ЕТС робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.
5.8. У разі скасування електронного аукціону, в тому числі згідно з пунктом 6.3
цього Порядку, його статус змінюється в ЕТС на статус «Торги відмінено» зі збереженням всієї інформації, раніше введеної користувачами, учасниками або замовником.
VІ. Порядок визначення переможця
та формування протоколу електронного аукціону
6.1. Процес визначення переможця електронного аукціону передбачає автоматичну оцінку ЕТС цінових пропозицій учасників після завершення останнього
раунду електронного аукціону.
6.2. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, який запропонував найвищу ціну за об’єкт (лот), за умови, якщо таким учасником був зроблений
щонайменше один крок аукціону, а у разі його дискваліфікації – учасник з наступною
по величині ціною за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше
один крок аукціону, а при однакових пропозиціях ціни – учасник, який подав її раніше, у випадку надання ним згоди на очікування.
6.3. У випадку невиконання переможцем публічних торгів пункту 6.6 цього Порядку
ЕТС формує новий протокол електронного аукціону з визначенням переможцем учасника з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях – учасника, який подав її раніше, за умови, якщо таким учасником був зроблений
щонайменше один крок аукціону та ним надано попередню згоду на очікування.
6.4. Після завершення електронного аукціону відбувається присвоєння електронному аукціону статусу завершеного.
6.5. Формування протоколу електронного аукціону після його завершення здійснюється ЕТС автоматично. Форма протоколу наведена у додатку до цього Порядку.
6.6. Переможець електронного аукціону зобов’язаний:
підписати протокол електронного аукціону протягом трьох робочих днів з дати
його формування в ЕТС та надати його оператору, через електронний майданчик,
з якого ним було подано цінову пропозицію;
підписати договір купівлі-продажу та провести розрахунки за придбаний об’єкт
у терміни, встановлені договором купівлі-продажу.
6.7. Підписаний протокол аукціону разом з оригіналами усіх заяв на участь в аукціоні та оригіналами документів усіх учасників електронного аукціону, що є додатками
до заяв, передаються замовнику. Протокол аукціону затверджується замовником.
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6.8. Інформація про укладений договір купівлі-продажу за результатами проведення електронного аукціону із зазначенням його істотних умов публікується
замовником в ЕТС протягом тридцяти робочих днів з дня затвердження протоколу
електронного аукціону.
6.9. Дискваліфікація переможця здійснюється при невиконанні ним вимог абзацу п’ятого п. 4.5 та п. 6.6.
VІІ. Порядок сплати та повернення гарантійних внесків
7.1. Гарантійний внесок переможцю електронного аукціону зараховується при
остаточному розрахунку за придбаний об’єкт. Усім іншим учасникам аукціону гарантійний внесок повертається замовником у десятиденний строк.
7.2. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених пунктами 4.7, 5.9, здійснюється замовником у десятиденний строк з
дати присвоєння електронному аукціону статусу «Торги не відбулися» або «Торги
відмінено».
7.3. Повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику з наступною по величині ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а при однакових
цінових пропозиціях учасників – тому, який подав цінову пропозицію раніше з двох,
за умови наданої ним попередньої згоди на очікування, здійснюється замовником
у десятиденний строк з дати укладання договору купівлі-продажу.
VІІІ. Порядок зберігання документів, відомостей та інформації
8.1. Всі документи, відомості, інформація, пов’язані з організацією та проведенням електронного аукціону, відповідно до цього Порядку, зберігаються у ЕТС
з урахуванням наступних вимог:
документи, відомості, інформація повинні зберігатися на електронних носіях
інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях;
інформація, що міститься в документах, повинна бути доступною для її подальшого використання;
можливість відновлення документа у тому форматі, в якому він був створений,
відправлений або одержаний;
у разі наявності, повинна зберігатися інформація, яка дає змогу встановити
походження та призначення документа, а також дату і час його відправлення чи
одержання.
8.2. Строк зберігання документів, відомостей, інформації на електронних носіях інформації встановлюється замовником і повинен бути не меншим від строку,
встановленого законодавством для відповідних документів на папері.
8.3. У разі неможливості зберігання протягом строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері, адміністратор вживає заходи щодо
дублювання документів на кількох електронних носіях інформації та здійснює їх
періодичне копіювання відповідно до порядку обліку та копіювання документів,
встановленого законодавством.
8.4. Оператор може забезпечувати додержання вимог щодо збереження
документів, відомостей, інформації, пов’язаних з організацією та проведенням
електронного аукціону шляхом використання послуг спеціалізованих організацій,
за умови дотримання вимог законодавства України, що регулює питання зберігання документів.
Додаток
до Порядку проведення пілотного проекту
з продажу об’єктів малої приватизації
із застосуванням електронної торгової
системи «ProZorrо. Продажі»

ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ
від _________ № _______

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано заяву на
участь в аукціоні переможцем електронного аукціону: _________________________.
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну
за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного
аукціону:_____________________________________________________________________.
Найенування та номер лота_______________________________________________.
Статус електронних торгів: (торги відбулися або торги не відбулися).
Дата та час початку електронного аукціону:
«___»_____________20__р., ___ год. __хвилин __сек.
Дата та час завершення електронного аукціону:
«___»_____________20__р., ___ год. __хвилин __сек.
Найменування активів (майна) лота (склад лота):__________________________.
Початкова ціна: ________________________ грн, в т. ч. ПДВ _______________ грн.
Ціна продажу__________________________ грн, в т. ч. ПДВ ________________ грн.
Крок аукціону: (_______%)_____________________________________________ грн.
Розмір гарантійного внеску (10%): _____________________________________грн.
Учасники:
Учасник 1________________________________________________________________;
(найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;
ПІБ учасника, номер облікової картки платника податків,
у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Учасник 2
Учасник 3
Закриті цінові пропозиції учасників (сума, дата та час подання):
Учасник 1______________________ грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
Учасник 2 _____________________ грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
Учасник 3______________________ грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
Раунд 1
Учасник 1______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Учасник 2______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Учасник 3______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Раунд 2
Учасник 1______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Учасник 2______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Учасник 3______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Раунд 3
Учасник 1______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Учасник 2______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Учасник 3______________________грн, «___»___20__р., ___ год. __хвилин __сек;
цінова пропозиція
Переможець електронних торгів:
Учасник _________________________________________________________________;
(номер та найменування учасника, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб),
ПІБ для фізичних осіб, номер облікової картки платника податків,
у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Учасник, якого дискваліфіковано _________________________________________.
(найменування учасника, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), ПІБ для
фізичних осіб, номер облікової картки платника податків, у разі
відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)
Реквізити банку для сплати коштів за придбаний лот:_______________________.
Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу
цінову пропозицію: ________________________________________________ грн. з ПДВ.
Протокол електронних торгів сформовано:
«____»___20__р., ___ год. ___хвилин ___ сек.
Переможець електронних торгів:
__________________ __________________ __________________ __________________
(найменування)
(підпис, М.П.)
(ПІБ)
(дата)
Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію:
__________________ __________________ __________________ __________________
(найменування)
(підпис, М.П.)
(ПІБ)
(дата)
*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та мають відмітку в паспорті.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту
з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorrо.Продажі»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorrо.Продажі» (далі – проект наказу Фонду) розроблено на виконання витягу з протоколу № 33 засідання Кабінету Міністрів України
від 11 травня 2017 року з питання підготовки та подання пропозицій щодо реалізації
пілотного проекту продажу об’єктів малої приватизації на базі електронної торгової
системи проведення публічних торгів ПРОЗОРО-ПРОДАЖІ.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту наказу Фонду є забезпечення впровадження сучасних
технологій продажу, відкритості та прозорості продажу об’єктів державної власності,
які за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів малої приватизації,
на публічних торгах із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі», а також залучення більш широкого кола потенційних покупців.
3. Правові аспекти
У даній сфері відносин діють такі нормативно-правові акти:
Закони України «Про приватизацію державного майна», «Про приватизацію
невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»;

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

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

Порядок продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому
числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю
пропонування ціни за принципом аукціону, затверджений наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066, зі змінами;
Порядок подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затверджений наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840, зі змінами.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу Фонду не потребує додаткових матеріальних витрат з боку держави.
Реалізація проекту наказу Фонду дасть змогу забезпечити надходження грошових коштів до Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу Фонду потребує проведення державної реєстрації Міністерством юстиції України.
6. Регіональний аспект
Проект наказу Фонду не стосується питання розвитку територіальноадміністративних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу Фонду відсутні положення, які мають ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу Фонду відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики
вчинення корупційних правопорушень. У проведенні громадської антикорупційної
експертизи потреби немає.
8. Громадське обговорення
З метою забезпечення вивчення та врахування думки громадськості з
24.05.2017 до 24.06.2017 Фондом державного майна України буде проведено
публічне громадське обговорення проекту наказу Фонду шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду, на урядовому сайті «Громадянське суспільство і влада», а також проект наказу Фонду буде опублікований в газеті «Відомості
приватизації» від 29.05.2017 № 41 (1061).
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу Фонду не стосується соціально-трудової сфери.
10. Оцінка регуляторного впливу
Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду потребує погодження Державною регуляторною службою України.
101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту наказу Фонду не вплине на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Реалізація проекту наказу Фонду матиме позитивні соціально-економічні наслідки. Прийняття проекту наказу Фонду надасть можливість впровадження сучасних технологій продажу об’єктів приватизації державної власності і як результат
дозволить державним органам приватизації залучити більше коло потенційних покупців, що сприятиме збільшенню надходжень до Державного бюджету України.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Фонду державного майна України
«Про затвердження Порядку проведення пілотного проекту
з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням
електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»
І. Визначення проблеми
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку
проведення пілотного проекту з продажу об’єктів малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі» (далі – Проект) розроблено
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21066.
Проблеми, які пропонуються розв’язати шляхом державного регулювання:
 впровадження сучасних технологій продажу;
 залучення інвестицій в економіку України шляхом розширення кола потенційних покупців.
Групи, на які Проект справляє вплив
Так
Ні
Громадяни
Так
Держава
Так
Суб’єкти господарювання,
Так
у тому числі суб’єкти малого підприємництва
Ні*
Вищевказані проблеми, які пропонуються розв’язати шляхом прийняття Проекту, не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів та діючих регуляторних актів.
* Проаналізувавши наявні дані щодо результатів приватизації за попередні роки,
встановлено, що прогнозна кількість суб’єктів господарювання, які виявлять інтерес
до участі в аукціонах з продажу об’єктів груп А, Д, Ж, становитиме незначний відсоток
загальної кількості суб’єктів господарювання в Україні, тому вважаємо, що викладені
в Проекті проблеми не вплинуть на дану групу.
ІІ. Цілі державного регулювання
Головними цілями Проекту є:
 впровадження сучасних технологій продажу, відкритості та прозорості продажу об’єктів державної власності груп А, Д, Ж на електронному аукціоні із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі»;
 відкритість та прозорість процедури проведення продажу;
 збільшення кола потенційних покупців;
 отримання максимальних надходжень до державного бюджету.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів
Види альтернатив
Опис альтернатив
1. Розробляти Проект
Впровадження Порядку проведення пілотного проекту з продажу об’єктів
малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro.Продажі»
2. Внесення змін до існуючих Цей спосіб є недоцільним, оскільки тимчасовий порядок продажу призвенормативно-правових актів з де до невизначеності серед органів приватизації та потенційних покупців
питань приватизації
щодо застосування тієї чи іншої форми продажу об’єктів груп А, Д, Ж
3 Не розробляти Проект
Невпровадження Порядку проведення пілотного проекту з продажу
(відсутність регулювання)
об’єктів груп А, Д, Ж, із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro.Продажі», може призвести до відмови від застосування
сучасних технологій продажу
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Види альтернатив
Вигоди
Витрати
1. Розробляти
 Впровадження сучасних техно- Не передбачається
Проект
логій продажу;
 розширення кола потенційних
покупців;
 збільшення надходжень до
Державного бюджету України за
рахунок коштів від приватизації
2. Внесення
 Впровадження сучасних техно- Відсутність пріоритетів застосування тієї чи
змін до існуючих
логій продажу;
іншої форми продажу призведе до невизнанормативно розширення кола потенційних ченості серед органів приватизації та потенційправових актів з пи- покупців
них покупців. Як наслідок, гальмування процетань приватизації
су приватизації та зменшення надходжень до
Державного бюджету України
3. Не розробляти
Не передбачаються
Звуження кола потенційних покупців, відмова
Проект (відсутність
від застосування сучасних технологій продажу
регулювання)
і як наслідок зменшення надходжень від приватизації об’єктів, які за класифікацією об’єктів
приватизації відносяться до об’єктів груп А, Д,
Ж, до Державного бюджету України
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Види альтернатив
Вигоди
Витрати
1. Розробляти Проект Встановлення більш сучасного
Не передбачаються
механізму організації і проведення
продажу, збільшення зацікавленості потенційних покупців,
створення нових робочих місць,
погашення заборгованості із заробітної плати
2. Внесення змін до Встановлення більш сучасного
Відсутність пріоритетів застосування тієї чи
існуючих нормативно- механізму організації і проведення іншої форми продажу призведе до невиправових актів з пи- продажу, збільшення зацікавзначеності серед потенційних покупців.
тань приватизації
леності потенційних покупців,
Як наслідок, гальмування процесу приватизастворення нових робочих місць, ції та зменшення надходжень до Державного
погашення заборгованості із за- бюджету України
робітної плати
3. Не розробляти
Не передбачаються
Не передбачаються
Проект (відсутність
регулювання)

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

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Оскільки спрогнозувати, які саме суб’єкти господарювання виявлять інтерес до
участі в аукціонах в електронній формі із застосуванням електронної торгової системи
«ProZorro.Продажі», як потенційні покупці, не вбачається можливим, тому таблиця розрахунку питомої ваги у загальній кількості суб’єктів господарювання не надається.
Види альтернатив
Вигоди
Витрати
1. Розробляти
Впровадження сучасних технологій Не передбачаються
Проект
процедури продажу об’єктів на
аукціонах в електронній формі із
застосуванням електронної торгової
системи «ProZorro.Продажі»
2.Внесення змін
Впровадження сучасних технологій Відсутність пріоритетів застосування тієї чи
до існуючих
процедури продажу об’єктів на
іншої форми продажу призведе до невизнанормативноаукціонах в електронній формі із за- ченості серед суб’єктів господарювання. Як
правових актів з пи- стосуванням електронної торгової наслідок, гальмування процесу приватизації
тань приватизації системи «ProZorro.Продажі»
та зменшення надходжень до Державного
бюджету України
3. Не розробляти Не передбачаються
Не передбачаються
Проект (відсутність
регулювання)
IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу
досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення ці- Бал результативності (за чотири- Коментарі щодо присволей під час вирішення проблем)
бальною системою оцінки)
єння відповідного бала
1. Розробляти Проект
4
2. Внесення змін до існуючих нормативно2
правових актів з питань приватизації
3. Не розробляти Проект (відсутність
1
регулювання)
Рейтинг
Витрати (підрезультативВигоди (підсумок)
сумок)
ності
1. Розробля-  Впровадження сучасних технологій про- Не передбачати Проект ведення процедури продажу;
ється
 розширення кола потенційних покупців;
 збільшення надходжень до Державного
бюджету України за рахунок коштів від
приватизації;
 встановлення більш сучасного механізму
організації і проведення продажу, збільшення зацікавленості потенційних покупців,
створення нових робочих місць, погашення
заборгованості із заробітної плати;
 прозорість та відкритість процедури продажу об’єктів на аукціонах в електронній формі
2. Внесення  Впровадження сучасних технологій про- Суттєве зменшензмін до
ведення процедури продажу;
ня надходжень
існуючих
 розширення кола потенційних покупців; від приватизації
нормативно-  збільшення надходжень до Державного об’єктів груп А, Д,
правових
бюджету України за рахунок коштів від
Ж до Державного
актів з
приватизації;
бюджету України
питань при-  встановлення більш сучасного мехаватизації
нізму організації і проведення продажу,
збільшення зацікавленості потенційних покупців, створення нових робочих місць, погашення заборгованості із заробітної плати
3. Не розро- Не передбачається
Суттєве зменшенбляти Проект
ня надходжень
(відсутність
від приватизації
регулюоб’єктів груп А, Д,
вання)
Ж до Державного
бюджету України

Рейтинг
1. Розробляти
Проект

2. Внесення
змін до існуючих
нормативноправових актів
з питань приватизації

Аргументи щодо переваги
обраної альтернативи/причини
відмови від альтернативи
Розробка Проекту є єдиним оптимальним способом у досягненні зазначених
цілей, такий спосіб дозволить належним чином забезпечити реалізацію
єдиної державної політики в сфері
приватизації
Можливий спосіб досягнення зазначених цілей

3. Не розробляти Цей альтернативний спосіб досягненПроект (відсутність ня цілей не може бути застосований,
регулювання)
оскільки це призведе до відмови застосування нових сучасних технологій
продажу та зменшення надходжень
до Державного бюджету України

Обґрунтування
відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка Проекту є єдиним
оптимальним способом
у досягненні зазначених
цілей, такий спосіб дозволить належним чином
забезпечити реалізацію
єдиної державної політики
в сфері приватизації

Цей альтернативний спосіб досягнення цілей не
може бути застосований,
це призведе до звуження
кола потенційних покупців,
гальмування процесу приватизації та зменшення
надходжень до Державного
бюджету України
Цей альтернативний спосіб
досягнення цілей не може
бути застосований, це призведе до звуження кола потенційних покупців, відмови
від застосування сучасних
технологій продажу

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Оцінка можливостей запровадження акта
та дотримання суб’єктами господарювання
його положень – висока, оскільки, запровадження запропонованого акта забезпечить високу вірогідність досягнення
поставлених цілей
Відсутність пріоритетів застосування тієї
чи іншої форми продажу призведе до
невизначеності серед органів приватизації
та потенційних покупців, зменшення кола
потенційних покупців. Як наслідок, гальмування процесу приватизації та зменшення
надходжень до Державного бюджету України

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання зазначених проблем
Проектом передбачається забезпечення впровадження сучасних технологій продажу, відкритості та прозорості продажу об’єктів державної власності, які
за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до об’єктів груп А, Д, Ж, на
електронному аукціоні із застосуванням електронної торгової системи «ProZorro.
Продажі», а саме:
відкритість та прозорість процедури проведення торгів;
вдосконалення порядку визначення переможця аукціону та оформлення результатів продажу;
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,
які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання регуляторного
акта наведено в додатку 1 до цього аналізу регуляторного впливу.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не має обмежень в часі, оскільки застосовується до продажу об’єктів, які за класифікацією об’єктів приватизації відносяться до
об’єктів груп А, Д, Ж, під час приватизації. Разом з тим, регуляторний акт може
змінюватися з урахуванням майбутніх змін до законодавства.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Виходячи з цілей Проекту, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:
кількість запропонованих до продажу на аукціонах в електронній формі об’єктів,
які за класифікацією об’єктів приватизації належать до об’єктів груп А, Д, Ж;
кількість приватизованих на аукціонах в електронній формі об’єктів, які за класифікацією об’єктів приватизації належать до об’єктів об’єктів груп А, Д, Ж.
IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта
Відповідно до законодавства здійснюється базове, повторне та періодичне
відстеження результативності регуляторного акта у строки, установлені статтею
10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Базове відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після
набрання чинності зазначеного регуляторного акта, оскільки планується використовувати статистичний метод відстеження та статистичні данні.
Повторне відстеження планується здійснити через рік після проведення базового відстеження на основі порівняння показників базового та повторного відстеження результативного вказаного регуляторного акта.
Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з
дня проведення повторного відстеження. Установлені показники результативності
акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що встановлені під
час повторного відстеження.
Додаток 1

Бюджетні витрати на адміністрування
регулювання регуляторного акта

Розрахунок витрат здійснюється для Фонду державного майна України в рамках реалізації Проекту*
Вартість часу співробітниВитрати на
Планові витрати
Кількість
ка органу державної влади
адміністрування
Процедура регулювання часу на процедуру,
процедур
відповідної категорії
регулювання
години
за рік
(заробітна плата), грн
(за рік), грн
Підготовка та
40
37,5
1
1500
затвердження Проекту
Реалізація проекту (прове1**
37,5
30***
1125
дення процедури прийому
заяв на участь в аукціоні)
*Оскільки, кількість суб’єктів великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію процедури регулювання, не впливає на витрати часу співробітника органу
державної влади, тому цей показник для розрахунку витрат на адміністрування регулювання регуляторного акта не використовувався.
** Планові втрати часу на приймання однієї заяви на участь в аукціоні, години.
*** Орієнтовна кількість заяв, що приймається за 1 рік співробітником.
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