Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 47 (1067)
Засновано у вересні 1993 року
продаж пакетів акцій
Відповідно до пункту 2.1 Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 10.05.2012 № 282-р та рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами, для забезпечення відкритості проведення конкурсу та з метою більшої інформованості потенційних покупців Фонд державного майна України інформує про те, що розпочато підготовку
до проведення конкурсу з продажу пакета акцій з відкритістю пропонування ціни
за принципом аукціону акціонерного товариства, а саме:
Центральний апарат Фонду державного майна України
Код за ЄДРПОУ
Назва АТ
Розмір пакета акцій, %
Публічне акціонерне товариство
00206539
99,567
«Одеський припортовий завод»
За додатковою інформацією слід звертатися до Департаменту приватизації
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності ФДМУ.
Телефони для довідок: (044) 200-36-17, 200-33-53, тел./факс: (044) 200-36-16.
Інформація про акціонерні товариства розміщена на офіційному веб-сайті
Фонду державного майна України www.spfu.gov.ua.

продаж об’єктів групи Е
Фонд державного майна України повідомляє
Аукціон з повторного продажу державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «М-СЕРВІС» у кількості
14854332 шт., що становить 20,391% статутного капіталу товариства,
оголошений у газеті «Відомості приватизації» від 24 травня 2017 року № 40 (1060)
та запланований на 15 червня 2017 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю
заяв від потенційних покупців.
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Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного товариства (далі – ПАТ) «Одеський припортовий завод» у кількості
795 083 903 шт., що становить 99,567 % статутного капіталу товариства відповідно до додатка 1 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 вересня
2014 року № 861-р «Деякі питання приватизації» (зі змінами).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Заводська, буд. 3, м. Южне, Одеська
обл., 65481; тел. (048) 758-60-71, тел./факс (048) 759-35-31.
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу державного пакета
акцій за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Одеський припортовий завод»:
20.15 – виробництво добрив і азотних сполук; 52.24 – транспортне оброблення вантажів. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком ПАТ «Одеський припортовий завод»: основних засобів – 50 698;
нематеріальних активів – 986; незавершеного будівництва – 7.
Розмір статутного капіталу ПАТ «Одеський припортовий завод», тис. грн:
798 544,00.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ПАТ «Одеський припортовий завод» станом на 31.03.2017, тис. грн: основних засобів – 3 670 753,523; нематеріальних активів – 19 373,529; незавершеного
будівництва – 32 537,235.
Кількість земельних ділянок: 19. Розмір земельних ділянок, усього: постійного
користування – 258,7775 га; орендованих – 69,8728 га. Місце розташування земельних ділянок: м. Южне, Одеська обл. Цільове призначення земельних ділянок:
під промислові об’єкти та розміщення об’єктів житлової та громадської забудови.
Правовий режим земельних ділянок: на праві постійного користування та на умовах оренди. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: постійного
користування – 1 953 715,965; орендованих – 47 127,051.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого

Приватизовано шляхом викупу

Херсонська область

1. Адмінбудівля (літ. А) загальною площею 112,1 м2 за адресою: Херсонська
обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Миру (вул. Крупської), 7. Приватизовано
фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі,
за 32 958,00 грн, у тому числі ПДВ – 5 493,00 грн.
2. Гараж (приміщення № 2) (літ. А) загальною площею 21,9 м2 за адресою:
Херсонська обл., Іванівський р-н, смт Іванівка, вул. Миру (вул. Крупської), 7. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 4 464,00 грн, у тому числі ПДВ – 744,00 грн.

підлягають приватизації шляхом
продажу на аукціоні
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1. Майно колишнього мобрезерву та цивільної оборони: матеріали 1185 одиниць (реєстровий № 5460953.5.ААББВЛ620), запчастини 1288 одиниць (реєстровий № 5460953.3.ААББВЛ617), малоцінний інвентар 2322 одиниці (реєстровий
№ 5460953.1.ААВААЕ333), паливно-мастильні матеріали: автобензин А-76 2600
л та дизельне паливо 2600 л (реєстровий № 5460953.5.ААББВЛ619), за адресою:
23600, Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Леонтовича, 61, що перебуває на балансі
ПрАТ «Тульчинське АТП 10557» (код за ЄДРПОУ 05460953).

Вінницька область

Тернопільська область

Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437

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

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

Продовження рубрики на стор. 4

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

Перелік
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні,
(затверджений наказом ФДМУ від 12.06.2017 № 952)

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України

наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та особа-платник послуг з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав
на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 27 червня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 4 липня 2017 року о 14.00.

Продаж об’єктів групи А
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Оголошення про проведення
конкурсів на право оренди майна
Інформація регіональних
відділень ФДМУ................................................

офіційне видання Фонду
державного майна України

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Оголошення про намір передати
державне майно в оренду.........................

19 червня 2017 р.

Окреме індивідуально визначене майно – будівля складу ЦО загальною площею 1270,2 м2 за адресою: 48431, Тернопільська обл., Бучацький р-н, с. Трибухівці,
вул. Винниченка, 2а, що перебуває на балансі Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської ОДА (код за ЄДРПОУ 14373153).

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

Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 – 2
загальною площею 1083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1, ґанком літ. а, навісами літ.
А’, Б, воротами № 1, № 2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПрАТ «ЄВРАЗ Дніпровський металургійний завод» (ЄДРПОУ
05393056). Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля овочесховища літ. А-1
з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 – 2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1,
ґанком літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови – 1990. Земельна
ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває у користуванні ПрАТ «ЄВРАЗ Дніпровський металургійний завод». Документи на право користування відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 540 407,00 грн, ПДВ: 308 081,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 848 488,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем визначається самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 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 184 848,84 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 – будівлі овочесховища, розташованого за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
10 липня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 14 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 р. № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. 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, к. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1 849,7 м2 із
огорожею та замощенням.
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191023, ПрАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: окремо розташована нежитлова чотириповерхова будівля колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом
(літ. Ап/д), прибудовою літ. а, загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4,
огорожею № 1-6, замощенням І загальною площею 757,9 м2. Рік побудови – 1962.
Будівля не обладнана системами центрального опалення, водопостачання, каналізації; система електропостачання не функціонує.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 2 164 442,00 грн, ПДВ: 432 888,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 2 597 330,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку,
що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а
також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
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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 259 733,04 грн, що становить 10% від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації – нежитлової будівлі (літ. А-4), загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею
та замощенням, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 10.07.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 14 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 р. № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. 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 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, к. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2.
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307 ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє нежитлову будівлю пивбару
(літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, яка складається з двох одноповерхових будівель. Має підведення систем комунікацій. Рік введення в експлуатацію –
1982. Земельна ділянка перебуває в користуванні ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат». Об’єкт на даний час не експлуатується та потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 87 104,00 грн, ПДВ: 17 420,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 104 524,80 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; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; 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, вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни 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 з продажу об’єкта приватизації – «Нежитлова будівля пивбару (літ.А-1, літ.А1-1)» загальною площею 113,7 м2,
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 10 452,48 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 – «Нежитлова будівля пивбару (літ.А-1, літ.А1-1)» загальною
площею 113,7 м2, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Дишинського, 34а»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 10 липня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 14 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 р. № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. 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, к. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, к.
36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел.: (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 933,8 м2.
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Зберігач: ТОВ «Партнер 2000», код за ЄДРПОУ 30616602, м. Запоріжжя,
вул. Задніпровська, 3.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташовано на земельній ділянці загальною площею 0,0646 га, кадастровий номер: 2310100000:02:032:0037.
Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом.
Приміщення підвалу не має природного освітлення. Теплопостачання, електропостачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані приміщення, відключено від мереж постачання та довгий час не експлуатується. Рік побудови – 1985.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 003 033,00 грн.
ПДВ – 200 606,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 203 639,60 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання
землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівліпродажу відповідно до вимог чинного законодавства.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р 37311049000444, Державна казначейська служба України,
м. Київ, МФО 820172, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій
області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасників
аукціону та грошові кошти при 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 –
Регіональне відділення ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 10.07.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 14.07.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, із змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
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подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Запорізької філії Української
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00 , тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, із змінами.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн.
38, 40 з 8.00 до 16.00, п’ятниця з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел. (061) 226-07-75, 226-07-76.

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

Назва об’єкта: будівля недіючої лазні площею 137,6 м2.
Адреса об’єкта: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине,
вул. Першотравнева, 11.
Балансоутримувач: ВАТ «Терезине» (правонаступник – ТДВ «Терезине») (код
за ЄДРПОУ 05407982).
Адреса балансоутримувача: 09150, Київська обл., Білоцерківський р-н, смт Терезине, вул. Першотравнева, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова прямокутна за планом цегляна будівля. Рік
побудови – 1930. Будівля побудована за типовим проектом. Група капітальності –
ІІІ. Технічні характеристики: фундамент стрічковий бетонний; стіни та перегородки
цегляні, кам’яні, оштукатурені, побілені; перекриття залізобетонні, дерев’яні; покрівля – листи хвилястого шиферу; дах двоскатний; підлога дощата, плитка; отвори
дерев’яні. Інженерні мережі відключені та перебувають у неробочому стані. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 178 742,00 грн, ПДВ: 35 748,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 214 490,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 р. № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня
1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 21 449,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації в сумі 21 449,04 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 11 липня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства Державна
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 7 липня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській
області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля – столова (літ. 1А) загальною площею
220,7 м2 зі спорудами (огорожа № 1-2).
Адреса об’єкта: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів, вул. СвятоМиколаївська, 22.
Балансоутримувач: СТОВ ім. Леся Сердюка (код за ЄДРПОУ 00857479).
Адреса балансоутримувача: 07527, Київська обл., Баришівський р-н, с. Бзів,
вул. Харківське шосе, 58.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні побудована у 1979 році. За проектним
функціональним призначенням будівля була побудована як будівля їдальні, яка
функціонувала тільки влітку. Будівля належить до ІV групи капітальності: спочатку
це була споруда з металевими стінами, потім стіни було обкладено цеглою. Будівля має два окремих входи до приміщень будівлі, розташовані на фронтальному та
тильному фасадах. Інженерні комунікації – електропостачання, водопостачання.
Огородження території виконано залізобетонними панелями розмірами 2,5х2,9
м. Площа огорожі – 64 м2. Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 487 690,00 грн, ПДВ: 97 538,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 585 228,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 р. № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р.
за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 58 522,80 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації в сумі 58 522,80 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% від початкової
ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 11 липня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 7 липня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, к.603, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій знаходиться об’єкт, 1975 р. побудови. Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою
з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення 1-го
поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, підвалу –
114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі, розташований
на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Загальний і фізичний
стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 1 135 537,00 грн, ПДВ: 227 107,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 1 362 644,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
р. № 1325 та зареєстрованого в Мін’юсті 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,

що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
р. за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 136 264,44 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації в сумі 136 264,44 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://torgi.birga-ukraine.com.ua) 11 липня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 7 липня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, к.603, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею
177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій знаходиться об’єкт, 1975 р. побудови. Група
капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому поверсі будівлі. Доступ до
об’єкта здійснюється через територію підприємства. Приміщення має окремий вхід.
Загальний і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 591 327,00 грн, ПДВ: 118 265,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 709 592,40 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015 р. № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 р. за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
р. за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 70 959,24 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься на р/р 37315077016365 у Державній казначейській
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне
відділення ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації в сумі 70 959,24 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
Регіональне відділення ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://torgi.birga-ukraine.com.ua) 11 липня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 7 липня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по Київській
області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00,
п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта: гараж (літ. Г) площею 25,9 м2.
Адреса об’єкта: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності
України (Леніна), 17.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у Долинському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37983323).
Адреса балансоутримувача: 28500, Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Соборності України, 17.
Відомості про об’єкт: окремо розташована одноповерхова цегляна будівля
площею 25,9 м2, що складається з двох боксів; інженерне забезпечення відсутнє;
технічний стан будівлі – задовільний. Рік будівництва – 1971. Об’єкт розташований
на огородженій території Управління Державної казначейської служби України у
Долинському районі Кіровоградської області у центральній частині міста.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 19 658,00 грн, ПДВ – 3 931,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 23 589,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта – 2 358,96 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єкта здійснюється за грошові кошти. Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від
початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462,
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок № 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО
820172, податковий номер 13747462, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ
по Кіровограській області.
Кінцевий термін прийняття заяв: 17 липня 2017 р. до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 21 липня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані направити на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р.
за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у Регіональному відділенні ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522)
33-25-79, 33-24-00.

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
сховище для техніки, площею 772,4 м2.
Адреса об’єкта: 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 70.
Балансоутримувач: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області. Код за ЄДРПОУ 04056411. Адреса балансоутримувача: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля виробничо-складського
типу, розташована в периферійній зоні міста. Висота приміщень – 3,10 м; фундамент бутобетонний; стіни та перегородки цегляні, перекриття – залізобетонні плити на бетонних ригелях; покрівля рулонна суміщена; віконні заповнення відсутні;
інженерні комунікації – відсутні. Будівля потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 255 500,00 грн. ПДВ – 51 100,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 306 600,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта – 30 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-
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продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 37180500900001. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні –10.07.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 14 липня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д
та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел.: (044) 337-23-61,
337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля,
сховище для техніки, площею 806,6 м2.
Адреса об’єкта: 82000, Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. Дністрова, 69.
Балансоутримувач: Старосамбірська районна державна адміністрація Львівської області. Код за ЄДРПОУ 04056411. Адреса балансоутримувача: 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Лева Галицького, 40.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля виробничо-складського
типу, розташована в периферійній зоні міста. Висота приміщень – 3,4 м; фундамент
залізобетонний стрічковий, під колонами бетонний стаканного типу; стіни цегляні,
перекриття – залізобетонні плити на бетонних ригелях; покрівля рулонна, суміщена; віконні заповнення відсутні; підлога вимагає відновлення бетонного покриття;
інженерне обладнання відсутнє. Будівля потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 264 000,00 грн. ПДВ – 52 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 316 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 31 680,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівліпродажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю 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.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 37180500900001.Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 10.07.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» 14 липня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р.за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації,
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д
та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел.: (044) 337-23-61,
337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

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

Назва об’єкта: будівля карамельного цеху загальною площею 2057,3 м2 в літ.
« В – 1 – 3» за адресою: 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10, що перебуває на балансі ПАТ «Полтавакондитер» (код за ЄДРПОУ 00382208).
Адреса об’єкта: 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10.
Балансоутримувач: ПАТ «Полтавакондитер», код за ЄДРПОУ 0038220.
Адреса балансоутримувача: 36020, м. Полтава, вул. Спаська, 10.
Відомості про об’єкт: будівля карамельного цеху загальною площею 2057,3 м2
є пам’яткою архітектури місцевого значення, збудована в кінці ХІХ століття. Фундамент – бетонні блоки, цегляні, стіни цегляні, міжповерхове перекриття бетонне по
металевих балках, бетонне монолітне; покрівля – хвилясті азбестоцементні листи,
рулонна; підлога бетонна, керамічна плитка, мозаїчна; інженерні комунікації в наявності, газопостачання відсутнє, опалення підведене. Загальний стан – потрібні
заходи щодо захисту конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах орендованої земельної ділянки площею 13614 м2, яка перебуває в користуванні на правах оренди.
Кадастровий номер земельної ділянки: 5310137000:15:010:0020.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 3 004 000,00 грн, ПДВ – 600 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 3 604 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: в установлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі-продажу
строк прийняти об’єкт приватизації; у зв’язку з тим, що об’єкт купівлі-продажу є
пам’яткою архітектури місцевого значення (Будівля карамельного цеху (пивоварний завод з пивною «Приют друзів», 1910 р. (кінець ХІХ ст.) на вул. Спаській, 10 в м.
Полтава (рішення ХV сесії Полтавської міської Ради народних депутатів 21-го скликання від 24.02.1993 «Про доповнення до переліку пам’ятників історії та архітектури
місцевого значення, затвердженого одинадцятою сесією міської Ради народних
депутатів») потрібно також неухильно дотримуватись таких вимог:
протягом одного місяця з дня підписання договору купівлі-продажу укласти охоронний договір з управлінням культури Полтавського міськвиконкому; проведення
робіт на пам’ятках місцевого значення, їх територіях та в зонах охорони пам’ятки
здійснюється лише з дозволу Управління культури Полтавської облдержадміністрації; розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони
цих пам’яток дозволяється за погодженням з управлінням культури Полтавської
облдержадміністрації; пам’ятки, їх частини, пов’язане з ними нерухоме та рухоме
майно, забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця; дотримуватись умов збереження, утримання в належному стані
об’єкта культурної спадщини; використовувати пам’ятку у спосіб, що забезпечує

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

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціонах в електронній формі
об’єктів державної власності

1. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопи для складання сировини.
Адреса об’єкта: вул. Мурашка, 129б, с. Баничі, Глухівський р-н, Сумська обл.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будівлю прямокутної форми, змонтовану із залізобетонних колон прямокутної форми,
залізобетонних балок, залізобетонних плит перекриття. Фундамент – збірні залізобетонні башмаки. Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м
від траси Суми – Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році
через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30%. Інженерні мережі до об’єкта
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збереження предмету її охорони, матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо;
питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно
в межах чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю
матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору купівлі-продажу;
обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку дії
таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором, виключно за
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у
порядку, що 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 надати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку 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).
Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Грошові кошти у розмірі 360 480,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області,
код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 14 липня
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел. +38(044) 337-23-62, 337-23-61, e-mail: torgi@uisce.com.ua.).
Кінцевий термін прийняття заяв: до 17.00 10 липня 2017 р. включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418,
тел.: (0532) 56-35-55, 2-24-86.

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова
будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г) ,
зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа (№ 1) та замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий камінь).
Адреса об’єкта: вул. Першотравнева, 29, м. Путивль, Сумська обл.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської Служби України у
Путивльському районі Сумської області.
Інформація про групу інвентарних об’єктів: дата будівництва – 1988 рік.
Технічні характеристики об’єктів:
нежитлова двоповерхова будівля з підвалом: фундамент – залізобетонні блоки;
стіни цегляні; перегородки – залізобетонні блоки; перекриття – залізобетонні плити;
покрівля рулонна сумісна; підлога – бетонна основа, лінолеум, керамічна плитка; вікна
двійні дерев’яні, двері металеві, дощаті; оздоблення – штукатурка, шпалери, керамічна
плитка; інженерні комунікації – електропостачання, водогін, опалення демонтовано;
цегляний гараж: фундамент бетонний; стіни та перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; покрівля шиферна; підлога бетонна; ворота металеві;
оздоблення – штукатурка, фарбування; інженерні комунікації – електропостачання,
опалення демонтовано;
металева огорожа: залишки металевої решітки в металевих стовпчиках;
замощення – асфальтобетонне покриття, бутовий камінь.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 776 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 932 232,00 грн, у т.ч. ПДВ –
155 372,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 93 223,20 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм
та правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації
(нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку, питання землекористування вирішується покупцем відповідно до вимого законодавства.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.07.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
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 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.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за
№ 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 7 липня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою:
м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Тел. для довідок (0542) 36-21-83.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 409 200,00 грн,
у тому числі вартість земельної ділянки – 1 206 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 2 891 040,00 грн.
ПДВ – 481 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
2. Здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке
входить до складу об’єкта приватизації, у тому числі державну реєстрацію права
власності на земельну ділянку, у встановленому законом порядку.
3. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення
згідно з Земельним кодексом України.
4. Забезпечити дотримання санітарно-екологічних норм під час експлуатації
об’єкта згідно з чинним законодавством України та не допускати збереження небезпечних речовин, що можуть призвести до забруднення навколишнього середовища.
5. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не
перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з Регіональним відділенням
ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 289 104,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 14 липня 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 – 10 липня 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 тел. (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).

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

Назва об’єкта: підземний склад готової продукції з інженерною інфраструктурою
загальною площею 18306,80 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське хлібоприймальне підприємство» (ліквідовано).
Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: нежитлова будівля підземного
складу готової продукції (літ. П) тамбур (літ. П2), навіси (літ. П1, П3, П4), площадки № 3, 4, 5. Загальна площа об’єкта – 18306,8 м2. Рік побудови – 1963 (згідно з
технічним паспортом).
До інженерної інфраструктури об’єкта входять: залізничні колії, автодороги, лінія
електропередачі зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація вигрібна, зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних плит.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки –
7,0419 га, цільове призначення – секція J 11.02 (для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної
промисловості, машинобудівної та іншої промисловості). Кадастровий номер
6321255400:03:000:0743.

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ 2107 та
причіп «Турист» колишнього Українського державного підприємства управління по
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект».
Місцезнаходження об’єкта: Київська обл., с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ОП «Укрмашкомплект», код за ЄДРПОУ 01886709, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б.
Відомості про об’єкт:
автомобіль – реєстраційний № 29713 КА; рік випуску: 1995; дата реєстрації:
10.09.1996; марка: ВАЗ; модель: 2107; тип: легковий седан – В; номер шасі (кузова, рами): ХТА210740Т0938571; повна маса: 1460 кг; об’єм двигуна: 1600; пробіг:
700 000км; техогляд: 2007 рік (автомобіль з 2008 р. не експлуатувався, двигун в
неробочому стані, значні ураження корозією; коробка передач потребує діагностики та ремонту; ходова частина – значні ураження корозією; покришки, протектори
зношені, потребують заміни; оббивка салону – значні забруднення, пошкодження,
потертості, розриви; кузов – кузові складові КТЗ відновлювалися ремонтом (три і
більше складових кузова), пошкодження корозією на значних ділянках, спостерігаються наскрізні корозійні руйнування; електрообладнання потребує відновлення,
акумулятор відсутній; тормозна система: ремонт гальмівних валів, ремонт КТЗ та
КТП, гальмівних дисків та барабанів, проведення ремонту гідравлічних систем).
Транспортний засіб несправний, не на ходу, потребує повної заміни кузова, двигуна, протекторів, капремонту ходової частини та електрообладнання;
автопричіп ШКЗ-01 «Турист» – реєстраційний № КІ 8815; рік випуску: 1993;
дата реєстрації: 01.04.1993; марка: ШЗК-01; модель: «Турист»; тип: причіп; номер
шасі (кузова, рами): 21375; розміри: 119 х 192 х 32; вантажопідйомність: 300 кг;
техогляд: 2007 рік. Кузов (елементи кузова) – пошкодження корозією на значних
ділянках; рама, вісь, ресори – значні ураження корозією; покришки, протектори –
зношені, потребують заміни; фарбування кузова – численне відшарування фарби
на значних ділянках; крила уражені корозією, мають деформацію). Транспортний
засіб несправний, не на ходу, потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 002,83 грн. ПДВ – 4 400,56 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 26 403,39 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання групи інвентарних об’єктів
визначає покупець.
Засоби платежу – грошові кошти.
Переможець аукціону (покупець) виплачує організатору – Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» за проведення аукціону винагороду у розмірі
1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
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 при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на р/р
37184501900001 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825,
одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.
Грошові кошти у розмірі 2640,34 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р 37313080214093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призначення платежу: «10%
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 2640,34 грн»).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська межрегіональна спеціалізована» 10 липня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у аукціоні – 6 липня 2017 р. 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.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська межрегіональна
спеціалізована» на веб-сайті організатора аукціону: www.uisce.com.ua. Протягом
двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Українська межрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, 3-й поверх) оригінали заяв на участь в
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з групою інвентарних об’єктів можна за адресою: Київська обл.,
с. Білогородка, санаторій «Лісова поляна», понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00, з
дозволу Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву.
Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні ФДМУ по м.
Києву, адреса: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 15.30; телефон для довідок 281-00-35.

не підведені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється.
Роботи з консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,8626 га. Кадастровий номер
5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: для промисловості – підприємств
іншої промисловості. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 105 108,00 грн, у т.ч. ПДВ –
17 518,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
2. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний
житловий будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги,
21. Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою монолітний фундамент (цемент, щебінь), який заглиблено в ґрунт на 2 м. Фундамент
залитий під розміщення підвалу на 3 приміщення. Біля фундаменту знаходяться
зруйновані рештки стін будинку.
Об’єкт розташований на окраїні смт Низи. Інженерні мережі до об’єкта не підведено. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1224 га. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т.ч. ціна земельної ділянки – 12 534,00 грн, ціна об’єкта – 1,00 грн.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою з урахуванням
ПДВ – 15 042 грн, у т.ч. ПДВ – 2 507,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р №37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач –
РВ ФДМУ по Сумській області.
3. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний
житловий будинок.
Адреса об’єкта: 3 пров. Червоної, 57б, м. Ромни, Сумська область.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою
3-поверхову будівлю з червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття – залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки
та лоджії частково розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутні. Об’єкт
розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато у 1991 році,

Харківська область
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об’єкта державної власності
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припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30%. На
даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ  – 1 802 520,00 грн, у т.ч.
ПДВ – 300 420,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Умови продажу об’єктів:
розібрати об’єкт незавершеного будівництва протягом 3 років (щодо об’єкта,
розташованого у смт Низи); завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення (по
об’єктах, розташованих у с. Баничі та м. Ромни); виконувати вимоги екологічної
безпеки, охорони навколишнього природного середовища; подальше відчуження об’єктів можливе лише за умови збереження для нового власника об’єктів
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р
№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 10.07.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціони в електронній формі проводяться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяв 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
6 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 6 липня 2017 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для довідок
(0542) 36-21-83.

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

Дніпропетровська область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
соціально-культурного призначення «Шаховий клуб»

Назва об’єкта: об’єкт соціально-культурного призначення «Шаховий клуб».
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50026, м. Кривий Ріг.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт соціально-культурного призначення групи Ж – шаховий клуб, до складу якого входять: будівля шахового клубу (літ.
А-1) загальною площею 72,2 м2 з ґанками літ. а, а1, огорожа № 1 – 99,4 м2, літній
майданчик – вимощення «І» – 87,9 м2. Введений в експлуатацію у 1957 році. Технічний стан об’єкта задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 190 763,00 грн, ПДВ – 38 152,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 228 915,60 грн.
Умови продажу: використовувати об’єкт приватизації зі збереженням профілю діяльності для надання послуг населенню міста на рівні соціальних стандартів
та нормативів, передбачених законодавством; забезпечити під час експлуатації
об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання
об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством

Чернівецька область

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби, що перебувала
на балансі ТОВ «Олексіївське»(державну реєстрацію товариства припинено)
Місцезнаходження об’єкта: вул. Б. Хмельницького, 21а, с. Новоолексіївка Сокирянського р-ну Чернівецької області.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби знаходиться на околиці
села Новоолексіївка на відстані 100 м до дороги місцевого значення. На будівельному майданчику розпочате будівництво:
1) родильна на 25 корів з приміщенням для молодняка на 220 голів –не завершена будівництвом одноповерхова будівля Н-подібної форми. Частково змонтований фундамент правого та лівого блоку та стіни висотою близько 1 м. Технічний
стан незадовільний;
2) корівник на 200 голів –не завершена будівництвом будівля Н-подібної форми, що складається з двох дворядних корівників на 100 корів кожний, між якими
знаходиться молочний блок. Змонтований фундамент, стіни, колони. На правому
корпусі корівника змонтовані прогони. Технічний стан незадовільний;
3) кормоцех –не завершена будівництвом двоповерхова прямокутна будівля.
Зведений фундамент, зроблена кладка стін, на 1-му поверсі змонтовані перемички
на 2-му поверсі не закінчена кладка стін. Технічний стан незадовільний;
4) санпропускник на 15 осіб – зведений фундамент, виконана кладка стін, внутрішні перегородки, змонтовано та накрито дах із шиферу. Внутрішні та зовнішні
поверхні стін частково оштукатурені. Технічний стан незадовільний.
Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не охороняється, огорожа відсутня. На будівельному майданчику є придбані для об’єкта незавершеного
будівництва матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не використані
для будівництва, зокрема залізобетонні балки – 2 шт., які знаходяться біля кормоцеху. Балки тривалий час знаходились на відкритому будівельному майданчику,
тому використання їх за призначенням без технічних випробувань неможливе та
економічно недоцільне. Технічний стан об’єкта незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка сільськогосподарського
призначення окремо не відведена. Орієнтовна площа земельної ділянки, всього –
0,8459 га, у т. ч. під забудовою – 0,2620 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 31 723,00 грн
(тридцять одна тисяча сімсот двадцять три гривні 00 коп.), у т.ч.: не завершених
будівництвом будівель молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби – 31 223,00 грн (тридцять одна тисяча двісті двадцять три гривні 00
коп.); матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для
об’єкта незавершеного будівництва і не використаних для будівництва, – 500,00
грн (п’ятсот гривень 00 коп.).
Сума ПДВ – 6 344,60 грн. (шість тисяч триста сорок чотири гривні 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 38 067,60 грн
(тридцять вісім тисяч шістдесят сім гривень 60 коп. ).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Покупець зобов’язаний розібрати об’єкт незавершеного будівництва та привести земельну ділянку, на якій розташований об’єкт, в належний стан (провести
рекультивацію) відповідно до вимог чинного законодавства протягом 3 років з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва.
2. Під час розбирання об’єкта незавершеного будівництва забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, екологічної безпеки, Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища».
3. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту закінчення розбирання та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору купівліпродажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору.
4. Подальше використання земельної ділянки після розбирання об’єкта незавершеного будівництва покупець визначає самостійно відповідно до цільового
призначення згідно з вимогами чинного законодавства України.
5. Подальше відчуження та передача об’єкта приватизації можливі лише за
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань, визначених договором
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 3 806,76 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – Регіональне відділення 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 14.07.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані 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.
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 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 р. за №400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв: 10.07.2017 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.

України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; право користування, купівлі,
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, вирішується
покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані с
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 22 891,56 грн, що становить 10% від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцем на р/р 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області (призначення платежу: «Попередня сплата 10 % від
початкової ціни об’єкта соціально-культурного призначення (група Ж) – «Шаховий
клуб», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, 4»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
10 липня 2017 р. до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.соm.ua) 14 липня 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 р. № 1325
та 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 на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.соm.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36,
з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.:
(056) 744-11-41.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі під розбирання
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
молочно-тваринницької ферми на 200 голів великої рогатої худоби,
що перебувала на балансі ТОВ «Олексіївське»
(державну реєстрацію товариства припинено)

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою
з метою продажу об’єктів приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної(них)
ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою
у встановленому порядку, отримання 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 розташовано державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль. Місцезнаходження об’єкта: вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Рішення Конотопської міської ради ХV сесії VII скликання від 28.07.2016 про
надання дозволів на розроблення землевпорядної документації.
2. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – нежитлова будівля (А-1) загальною

площею 224,9 м2, вбиральня У, разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Грушевського (Радянська), 29.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га.
Рішення сесії Кролевецької міської ради від 26.10.2016 про надання дозволу
на виготовлення документації із землеустрою.
3. Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – будівля магазину. Місцезнаходження
об’єкта: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухляєва (Комсомольська), 1а, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 150 м2.
Рішення XIX сесії VII скликання Тростянецької міської ради від 01.03.2017 № 79
про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою.
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному

реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені
за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 19.07.2017 о 14.00 за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2, РВ ФДМУ по Сумській області. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.
Останній день подання конкурсної документації – 12.07.2017 до 17.00.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
Продовження. Початок рубрики на стор. 1

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

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт оренди – нежитлова будівля загальною
площею 1 450,0 м2 за адресою: вул. Десятинна, 9, м. Київ, що обліковується на
балансі державного підприємства «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради України. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: державне підприємство «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Десятинна, 9, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:
1 (одна) будівля. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) – балансова залишкова вартість будівлі загальною площею
ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до
проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (магазин)
2
площею 100,4 м . Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівська
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Івана Огієнка, 20. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
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1 450,0 м2 станом на 31.05.2017, тис. грн: 66,517. Кількість земельних ділянок: – .
Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –.
Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок:
–. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – державне підприємство «Готельний комплекс «Національний» Управління справами Верховної Ради України.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-

ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: окремі будівлі.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 10 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 16.00 27 червня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 4 липня 2017 року о 14.00.

земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Платник
робіт з оцінки – ФОП Михайліченко Л. В.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (магазин)
площею 145,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Львівська
філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43005, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Івана Огієнка, 20. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: право

постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Платник
робіт з оцінки – ФОП Михайліченко Л. В.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина гаража площею 17,2 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління фінансів Луцької районної державної адміністрації Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43001,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, 41. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.
ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,0643 га (пропорційна площі (частині
площі) будівля під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Шевченка.
41. Цільове призначення земельної ділянки: обслуговування адміністративних та
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господарських споруд. Правовий режим земельної ділянки: на право постійного
користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: станом на
22.01.2017: 854 243,13 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017. Платник робіт з оцінки – сектор культури Луцької РДА Волинської області.
 4. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: будинок консервного цеху загальною площею 759,2 м2; овочесховище загальною площею
929,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство
«Камінь-Каширське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44500,
Волинська обл., м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська, 42. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс
замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська,
42. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське
агропромислове підприємство «Камінь- Каширськагроліс».
 5. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: консервний
цех 3-2 загальною площею 1 457,6 м2; склад склотари Л-1 загальною площею
530,6 м2; склад паливо-мастильних матеріалів загальною площею 158,8 м2; гаражне приміщення загальною площею 199,6 м2; автогараж К-1 загальною площею
545,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Ратнівське лісомисливське господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44101, Волинська обл., смт Ратне, вул. Гранична, 31. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу:
volyn@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: смт Ратне, вул. Гранична, 31.
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Платник робіт з оцінки – Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське
агропромислове підприємство «Ратнеагроліс».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напрямку 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єктів оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-5910064 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у I кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у I кварталі 2017 року для оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема декількох
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення,
майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2,2 тис. грн, а комплексу будівель та споруд – 10,7 тис.
грн, для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єктів оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подавати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 128,7 м2 навчально-виробничих майстерень навчального корпусу
№ 3 ДДПУ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Донбаський
державний педагогічний університет» (код за ЄДРПОУ 38177113). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 1. Мета
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26,
телефон/факс (057) 700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник
робіт з оцінки: ФОП Штереб В. О. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першого поверху будівлі пожежного депо. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 державний пожежно-рятувальний загін ГУ
Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області (код за
ЄДРПОУ 38242758). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Таганрозька, 56. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з
метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон (057)700-02-26, телефон/факс (057)700-03-14, електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Чоповська Н. В.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення площею 9,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Центральна» ДП
«Мирноградвугілля», код за ЄДРПОУ ВП 33839076. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 85320, Донецька обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної
плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ
по Донецькій області, телефон (057) 700-02-26, телефон/факс (057) 700-03-14,
електронна адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ФОП Андрєєв
М. Г. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна
(згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єктів оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єктів № 1, № 3 – практичний досвід з
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оцінки приміщень, частин будівель, № 2 – практичний досвід з оцінки приміщень для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого подібного майна.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи узагальнену ФДМУ інформацію (лист від 22.05.2017 № 10-5910064) щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у I кварталі 2017 року, очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що
буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців для оцінки
об’єктів нерухомого майна, становить 2,2 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Тел. для довідок: (057) 700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057,
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єктів оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 Об’єкт оцінки: об’єкт приватизації групи А  – окреме індивідуальновизначене майно – будівля колишньої їдальні площею 1 331,6 м2 разом із
земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 50а. Балансоутримувач: МПП «Гранд». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації (разом із земельною ділянкою) з метою продажу на аукціоні. Кількість об’єктів: 1 об’єкт нерухомості
(будівля їдальні площею 1 331,6 м2). Кількість земельних ділянок – 1 земельна ділянка.
Розмір земельної ділянки – 0,1250 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0575).
Місце розташування земельної ділянки: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шевченка, 50а. Цільове призначення земельної ділянки: 03.15 – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови. Правовий режим земельної ділянки:
державна власність. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок – відсутня. Дата
оцінки: 31.05.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єктів оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки, а також які мають у своєму складі оцінювачів з експертної грошової
оцінки земельних ділянок.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Суб’єкт оціночної діяльності здійснює заходи щодо проведення ідентифікації
невід’ємних поліпшень, здійснених за час оренди об’єкта приватизації, наявних
на дату оцінки та подання висновку до регіонального відділення, складання звіту
про оцінку майна.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єктів оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
№
Вид варНазва об’єктів
Дата оцінки
Платник
Замовник
з/п
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі площею 30.06.2017 Ринкова Відділення РВ ФДМУ
90,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Сквира,
виконавчої по Київській
вул. Р. Люксембург, 20, що перебуває на баландирекції
області
сі Державної установи «Центральна фітосанітарФонду сона лабораторія»
ціального
страхування
від нещасних
випадків на
виробництві
та професійних захворювань у
Сквирському
районі
2 Нежитлове приміщення площею 86,0 м2
30.06.2017 Ринкова ТОВ
РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Ки«Укравтопо Київській
ївська, 219, що перебуває на балансі Київської
трансобласті
обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
Бровари»
3 Нежитлова будівля площею 109,3 м2 за адре30.06.2017 Ринкова ТОВ «Пив- РВ ФДМУ
сою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Гоголя,
кофф»
по Київській
14, що перебуває на балансі ДП «Укртехінформ»
області
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
4 Нежитлові приміщення загальною площею
30.06.2017 СпеціТОВ «Аеро- РВ ФДМУ
158,4 м2 на 1-му поверсі будівлі лабораторноальна
хендлінг»
по Київській
го корпусу, а саме: приміщення № 31 площею
області
23,1 м2; приміщення № 32 площею 11,0 м2;
приміщення № 3 площею 10,7 м2; приміщення
№ 17 площею 6,6 м2; приміщення № 18 площею
18,5 м2; приміщення № 19 площею 23,4 м2; приміщення № 7 площею 32,2 м2; приміщення № 8
площею 32,9 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, на балансі ДП МА «Бориспіль»
5 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на
30.06.2017 СпеціТОВ «ФіРВ ФДМУ
1-му поверсі пасажирського термінала «D»
альна
нансова
по Київській
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт,
компанія
області
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
«Аксіома»
6 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на
30.06.2017 СпеціТОВ «ФіРВ ФДМУ
1-му поверсі пасажирського термінала «D»
альна
нансова
по Київській
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт,
компанія
області
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
«Аксіома»
7 Частина приміщення № 2 площею 3,6 м2 на
30.06.2017 СпеціТОВ «СОЗ- РВ ФДМУ
1-му поверсі пасажирського термінала «D»
альна
ГАРАНТ»
по Київській
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт,
області
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
2
8 Приміщення РММ площею 769,37 м за адре30.06.2017 Ринкова ПП «ЄВРО РВ ФДМУ
сою: Київська обл., Іванківський р-н, с. Опачичі,
ФОРЕСТ»
по Київській
вул. Радянська, 1, що перебуває на балансі ДСП
області
«Північна Пуща»
9 Нежитлове приміщення площею 49,8 м2
30.06.2017 ринкова Комунальна РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., смт Баришівка,
установа
по Київській
вул. Київський шлях, 48, що перебуває на
«Бариобласті
балансі Головного управління статистики у Кишівський
ївській області
районний
Трудовий
архів»
10 Нерухоме майно загальною площею 775,3 м2, а 30.06.2017 Ринкова ФОП НаРВ ФДМУ
2
саме: будівля складу (літ. «А») площею 193,5 м ,
вроцький
по Київській
будівля складу (літ. «Б») площею 533,1 м2, будівОлександр області
ля прохідної (літ. «Г») площею 48,7 м2 за адресою:
ВолодимиКиївська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя
рович
Перемоги, 45а, що перебуває на балансі Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи Київської
обласної державної адміністрації
11 Частина приміщень загальною площею 125,0 м2 30.06.2017 Ринкова ТОВ «СПАЙ- РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл., Іванківський р-н,
ДЕР – КОН- по Київській
м. Чорнобиль, вул. Радянська, 78, що перебуває
САЛТИНГ» області
на балансі ДСП «Чорнобильський спец комбінат»
12 Нерухоме майно площею 194,0 м2 (бетонно30.06.2017 Ринкова ТОВ «Наше РВ ФДМУ
щебенева площадка) за адресою: Київська обл.,
тепло»
по Київській
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинобласті
ського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
13 Нежитлові приміщення загальною площею
30.06.2017 Ринкова ФОП Роба РВ ФДМУ
80,30 м2, у тому числі: нежитлові приміщення на
Андрій Сер- по Київській
1-му поверсі площею 24,6 м2 та нежитлове пригійович
області
міщення на 2-му поверсі площею 9,3 м2 їдальні
РСП «Київцентраеро» Украероруху; частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 в навчальносертифікаційному центрі Украероруху; нежитлові
приміщення площею 38,2 м2 на 1-му поверсі будівлі Державного підприємства обслуговування повітряного руху України в аеропорту «Бориспіль»; приміщення № 154 площею 4,2 м2 в медико-санітарній
частині РСП «Київцентраеро» Украероруху за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт, на
балансі РСП «Київцентраеро» Украероруху

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єктів оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 06.07.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. для довідок 200-25-36.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта – державного пакета акцій розміром 99,667 %
статутного капіталу приватного акціонерного товариства (ПрАТ)
«Укрзахідвуглебуд», що становить 44 637 304 шт. акцій
 Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій розміром 99,667 % статутного капіталу приватного акціонерного товариства (ПрАТ) «Укрзахідвуглебуд»,
що становить 44637304 шт. акцій. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд». Телефон замовника конкурсу (032) 261-66-02 (відділ приватизації об’єктів груп В, Г, Е та управління корпоративними правами). Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Будівельна, 1а, м. Червоноград, Львівська обл., 80100,
контактні телефони: (03249) 2-30-74, (096) 654-21-67, е-mail: uzvb2015@ukr.net. Мета
проведення оцінки: продаж пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування
ціни за принципом аукціону. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»: 42.99 – будівництво інших об’єктів. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «Укрзахідвуглебуд» (зазначаються окремо за групами) станом на 31.03.2017, од: нематеріальні
активи – 35 од., основні засоби – 308 од., об’єкти незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокові фінансові інвестиції – немає. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) ПрАТ «Укрзахідвуглебуд», тис. грн – 11 196,650. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.03.2017,
тис. грн: нематеріальних активів – 4 тис. грн; основних засобів – 23 830 тис. грн;
об’єктів незавершених капітальних інвестицій – немає; довгострокових фінансових
інвестицій – немає. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): – . Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування
земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: – . Правовий режим
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: – .
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка): 30.06.2017.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього
(лист ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064) рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2017 р. та буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 36,0 тис. грн для пакета акцій.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому
числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах цього
напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)»
та 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел. для довідок: (032) 255-41-71, 261-66-02.

ОДЕСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 304 в будинку АПК площею 9,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського
порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Андрієвського, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28,
телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 02.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Лампочка»
(код за ЄДРПОУ 35749786), тел. (050) 684-56-37, Володимир.
 2. Назва об’єкта оцінки: підвальні приміщення учбового корпусу № 3 площею 40,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Дідріхсона 13. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29,
електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 02.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Навіс»
(код за ЄДРПОУ 37549868), тел. (096) 222-77-78, Максим Віталійович.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому
поверсі триповерхового учбового корпусу площею 4,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О.
С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Ковальська, 1. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.06.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «Чайкофф» (код за ЄДРПОУ
37947793), тел.: (063) 395-44-34 Денис, 34-76-39, (063) 245-45-11, Юля.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 10,0 м2 та
частина покрівлі будівлі пожежного депо площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Білгород-Дністровська філія державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Білгород-Дністровського
морського порту). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Шабська, 81. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 02.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ
«Київстар» (інд. код 21673832), тел. (067) 751-86-18, Сергій Будьковський.
 5. Назва об’єкта оцінки: будівлі на території ремонтно-виробничої бази
(РВБ) в смт Сарата, що входять до складу Одеських МЄС Південної ЄС ДП
НЕК «Укренерго», площею 1 880,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
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оцінки: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., смт Сарата, пром. зона № 4. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 73150-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.06.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго»
(код за ЄДРПОУ 00131713), тел.: (050) 392-84-87 Дойчев Юрій Дмитрович, 705-2293, 21-73, 22-36, 705-21-49, Ярослав Володимир, бухг. 705-23-36, факс 705-22-93
ф, 705-22-86 Людмила Андріївна, zaxo@od.energy.gov.ua, 705-20-00.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, будівлі та споруди
ремонтно-виробничої бази (РВБ) в м. Котовськ Одеської області, що входять до складу Одеських МЄС Південної ЄС ДП НЕК «Укренерго», площею
371,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., м. Подільськ, вул. Короленка, 31. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані
відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.06.2017. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ПАТ «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» (код
за ЄДРПОУ 00131713), тел.: (050) 392-84-87 Дойчев Юрій Дмитрович, 705-22-93,
21-73, 22-36, 705-21-49, Ярослав Володимир, бухг. 705-23-36, факс 705-22-93 ф,
705-22-86 Людмила Андріївна, zaxo@od.energy.gov.ua, 705-20-00.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення учбового корпусу № 6,
аудиторія № 003, аудиторія № 116, аудиторія № 202 площею 162,1 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет
«Одеська морська академія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пастера, 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
02.06.2017. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватний вищий навчальний заклад «Інститут післядипломної освіти «Одеський морський тренажерний
центр» (код за ЄДРПОУ 25421352), тел. (050) 522-08-01, (067) 481-32-67, 738-54-06
Пащенко, Олександр Іванович –оренда бухгалтерія – larisa@omtc.com.ua.
 8. Назва об’єкта оцінки: бетонний майданчик та дві ділянки труби котельної на висоті 40,0 та 70,0 м площею 15,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Южне. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 02.06.2017. Інформація про особу – платника робіт
з оцінки: ПАТ «МТС Україна» (ПрАТ «МТС Україна») (код за ЄДРПОУ 14333937), Джура
Ігор Володимирович, Євгеній – юр. відділ, дог. відділ Олексій (050) 116-41-57 та (095)
289-55-55, Тетяна по платежам (050) 116-49-36 бухг. Tirechenko@Mts.com.ua.
 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі
навчального корпусу № 1 площею 7,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Преображенська, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.06.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Білоусова Тетяна Іванівна (код за ЄДРПОУ
1722002208), persey@icn.od.ua; 776-23-76 Тетяна Григорівна.
 10. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля на 1-му поверсі будівлі
навчального корпусу № 4 площею 4,5 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний економічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Успенська, 91. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу:
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.06.2017. Інформація про
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Білоусова Тетяна Іванівна (код за ЄДРПОУ
1722002208), persey@icn.od.ua; 776-23-76 Тетяна Григорівна.
 11. Назва об’єкта оцінки: будиночки, туалет, душові, їдальня, склад,
овочесховище, огорожа, водопровід, асфальтне покриття та інше загальною площею 1 043,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Сільськогосподарське ТОВ «Колос». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл.,
Комінтернівський р-н, с. Фонтанка, вул. Молодіжна, 50 та вул. Молодіжна, 53. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048)
731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 19.05.2017.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство фірма
«Дів» (інд. код 25420482), тел.: (067) 557-25-84, Валентин.
 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – павільйон – нічний
буфет, інвентарний № 13/9, загальною площею 116,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська філія Державного підприємства «Адміністрація морських портів України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська
обл., м. Ізмаїл, вул. Портова, буд. 16. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): липень – серпень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «ПАВО ГРУП», тел. (050) 347-70-73.
 13. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху чотириповерхової будівлі інституту, реєстровий № 01037904.1.ФОЛСОР001,
загальною площею 59,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання,
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): липень – серпень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ТОВ «Архітектурна майстерня ОБАРХ», тел. (050) 395-32-06.
 14. Назва об’єкта оцінки: склад на третьому поверсі адміністративної
будівлі, інвентарний № 10310008, реєстровий № 20993262.1.ТЮЯЮЛШ256,
загальною площею 12,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ананьївський районний центр зайнятості. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Ананьїв, вул. Незалежності, буд. 26в. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): липень – серпень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки:
ПП «Амадеус-Логістик», тел. (067) 558-51-55.
 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
в адміністративному корпусі, інвентарний № 122273, загальною площею
94,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, просп.
Шевченка, буд. 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): липень – серпень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Каспаров, тел.: (093) 48-38-300; (093) 483-83-11.
 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі
будівлі суду загальною площею 173,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Апеляційний суд Одеської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, буд. 24а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові

19 червня 2017 року

фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): липень – серпень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Лабунський М. В., тел. (067) 484-73-95.
 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 7-го рівня будівлі морського вокзалу, інвентарний № 073000, № 59, реєстровий № 38727770.10.
АААИГА987, загальною площею 30,3 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державне підприємство «Адміністрація морських портів України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Приморська, буд. 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-5028, (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
серпень – вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«Транспортно-експедіційна компанія «ОПТІМА», тел. (097) 202-20-36.
 18. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення третього поверху 7-поверхової адміністративної будівлі (інв. № 10310001) загальною площею
4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний сервісний
центр МВС України в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. Академіка Королева, буд. 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єктів господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): травень – червень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ПАТ «Державний ощадний банк України», Криворучко О. В., 729-75-16.
 19. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення, інвентарний
№ 10300001, загальною площею 141,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Державна інноваційна фінансово-кредитна установа. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 1. Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28,
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з
обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП
Маслов Сергій Вікторович, тел. (097) 938-87-78.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 29.06.2017.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єктів оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 05.07.2017 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля (у т. ч. огорожа, замощення території (благоустрій)) площею 495,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національна академія статистики, обліку та аудиту.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Полуботка, 13. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Ворощук Юлія Анатоліївна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Адреса робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться 4 липня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються до 27.06.2017 (включно) до 16.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
2
площею 136,0 м цокольного поверху головного навчального корпусу, що перебуває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Максима Кривоноса, 2,
м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника
конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ
приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного
майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна
адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Дардан Вікторія Вікторівна.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.05.2017: 12 398,19 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: окремі цокольні приміщення будівлі студентського гуртожитку № 4 загальною площею 170,4 м2 (літ. «А», позиції: кладова
(9) – 18,7 м2, кабінет (10) – 7,1 м2, кабінет (11) – 8,9 м2, кладова (12) – 6,1 м2,
коридор (15) – 9,9 м2, кабінет (16) – 9,1 м2, електрощитова (17) – 6,2 м2, туалет (18) – 2,4 м2, умивальник (19) – 2,4 м2, зал (14) – 84,5 м2, кладова (20) –
8,5 м2, кладова (37) – 4,8 м2, умивальник (38) – 1,8 м2), що перебувають на балансі Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Львівська, 4, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду.
Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин
(0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави
та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352)
52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Бутько
Любов Романівна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 30.04.2017:
188 689,72 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина серверної кімнати площею 2,0 м2 на
п’ятому поверсі навчального корпусу № 1 ТНТУ ім. І. Пулюя, що перебуває

на балансі Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Руська, 56, м. Тернопіль. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77,
відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління
корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87.
Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Галицькі телекомунікації». Балансова
залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.04.2017: 259,56 грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.05.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єктів оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів зі звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування; об’єктами подібними до
об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення, частини будівель
виробничої та виробничо-складської нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта
оцінки 3 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель офісної нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів
 1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення гаражів під літ. Е, поз. 1-6,
площею 51,9 м2, що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління
водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352)
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації,
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352)
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «ПАТМОС».
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017: 12 961,00 грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху нежитлового будинку площею 1,5 м2, що перебуває на балансі Регіонального сервісного
центру МВС в Тернопільській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Замкова, 18, м. Підгайці, Тернопільська обл. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон
замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 5236-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: ternopil @spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Очеретюк Сергій
Миколайович. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.01.2017:
0,00 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки,
дату проведення конкурсу та назву суб’єктів оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно із законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує 2 200,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. При цьому, вимогами до
претендентів для участі в конкурсі передбачена наявність особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
подібного майна, що підтверджується відповідними документами: копіями листів від
замовників оцінки із зазначенням позитивного досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть
залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської
нерухомості, гаражі; об’єктами подібними до об’єкта оцінки 2 – нерухоме майно –
приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, терміналів, автоматів
з розливу напоїв, пунктів пралень самообслуговування.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль,
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань).

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення оцінки державного майна
 Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення площею 80,7 м2 на другому
поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Херсонської дирекції
ПАТ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 29. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник:
ТОВ редакція газети «Новий день». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору
оренди. Запланована дата оцінки: 30.06.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована
учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для нежитлових приміщень
не більше ніж 2,2 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єктів
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформа-

№ 47 (1067)

7
цію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єктів господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18
днів після опублікування цієї інформації, тел. для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна
 Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-2) будівлі (літ. А)
площею 14,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне
управління статистики у Чернівецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єктів
господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій
(зазначається окремо за групами): 0,0 грн станом на 30.04.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв):
1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1454 га. Місце розташування земельної ділянки: 60200, Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а. Цільове призначення
земельної ділянки: для обслуговування будівель і споруд управління статистики в
Сокирянському районі. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так»
або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки майна виступатиме ФОП Присяжнюк Сергій Валерійович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки
майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними
кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Тел. для довідок (0372) 55-44-84.

м. КИЇВ

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
Орієнтов№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з оцінки
Балансоутримувач
на дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Нерухоме
5567,3 м. Київ, вул. Здол- ДП «КДЗ «БуреТОВ «Р та С Квантум» 30.06.17
майно
бунівська, 2
вісник»
2 Нерухоме
97,2 м. Київ, вул. Здол- ДП «КДЗ «БуреФОП Дерезюк Т. В.
30.06.17
майно
бунівська, 2
вісник»
3 Нерухоме
1,5 м. Київ, вул. Різ- Генеральна проку- ПАТ «Державний
31.05.17
майно
ницька, 13/15
ратура України
ощадний банк України»
4 Нерухоме
1,5 м. Київ, вул. Різ- Генеральна проку- ПАТ «Державний
31.05.17
майно
ницька, 13/15
ратура України
ощадний банк України»
5 Нежитлові
54,1 м. Київ, бульв. Л. «НДІпроектрекон- ДП «Розрахунковий
30.04.17
приміщення
Українки, 26
струкція»
центр послуг»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієн№ Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з товна
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта дата
оцінки
1 Нежитлове при- 55,7
м. Київ, вул. Обсер- ДП «Державне спеціа- ТОВ «Видав- 31.05.17
міщення
ваторна, 25
лізоване видавництво ництво «Саміт«Техніка»
книга»
2 Нежитлове при- 121,3
м. Київ, Харківське ДВНЗ «Київський
ТОВ «УКРПРО- 31.05.17
міщення
шосе, 15
механіко-технологічний ФІГРУП»
коледж»
3 Нежитлове при- 60,2
м. Київ, вул. Анто- Міністерство економіч- ПАТ «ДАК
31.05.17
міщення
новича (Горького), ного розвитку і торгівлі «Українські по174
України
ліметали»
4 Частина нежитло- 8,0
м. Київ, вул. Мель- ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
ФОП Слободян 31.05.17
вого приміщення
никова, 81, літ. Д Гетьмана»
В. В.
5 Частина нежитло- 8,0
м. Київ, просп. Пе- ДВНЗ «КНЕУ ім. В.
ФОП Слободян 31.05.17
вого приміщення
ремоги, 54/1
Гетьмана»
В. В.
6 Частина нежитло- 8,0
м. Київ, вул. ВаКНУ ім. Тараса ШевФОП Богданов 31.05.17
вого приміщення
сильківська, 36
ченка
Г. К.
7 Нежитлове при- 39,1
м. Київ, вул. Зооло- НМУ ім. О. О. БогоТОВ «КАСКАД 31.05.17
міщення
гічна, 1
мольця
ДЕНТАЛ»
8 Частина нежитло- 4,0
м. Київ, вул. Мета- НТУУ «КПІ імені Ігоря ТОВ «МПС
30.06.17
вого приміщення
лістів, 7
Сікорського»
«Постірай-Ка!»
9 Частина нежитло- 4,0
м. Київ, вул. Мета- НТУУ «КПІ імені Ігоря ТОВ «МПС
30.06.17
вого приміщення
лістів, 4
Сікорського»
«Постірай-Ка!»
10 Частина нежитло- 4,0
м. Київ, вул. А. Ян- НТУУ «КПІ імені Ігоря ТОВ «МПС
30.06.17
вого приміщення
геля, 20
Сікорського»
«Постірай-Ка!»
11 Частина нежитло- 4,0
м. Київ, вул. А. Ян- НТУУ «КПІ імені Ігоря ТОВ «МПС
30.06.17
вого приміщення
геля, 22
Сікорського»
«Постірай-Ка!»
12 Частина нежитло- 4,0
м. Київ, вул. А. Ян- НТУУ «КПІ імені Ігоря ТОВ «МПС
30.06.17
вого приміщення
геля, 16/2
Сікорського»
«Постірай-Ка!»
13 Нежитлове при- 8,5
м. Київ, вул. Волин- Об’єднання ветериВетеринарно- 30.06.17
міщення
ська, 12
нарної медицини в
санітарний зам. Києві
гін м. Києва
14 Частина даху та 9,9 (у т. м. Київ, вул. Пилипа ДУ «Центр обслугову- ПрАТ «лайф- 30.06.17
нежитлового при- ч. 3,0 та Орлика, 15
вання підрозділів МВС селл»
міщення
6,9)
України»
15 Нежитлове при- 8,1
м. Київ, вул. ВіКиївська державФОП Бабошкі- 30.06.17
міщення
нницька, 10
на академія водного
на А.І.
транспорту ім. гетьмана П. КонашевичаСагайдачного
16 Нежитлове при- 67,0
м. Київ, вул. Велика Київський національний ФОП Панасю- 30.06.17
міщення
Васильківська, 73 лінгвістичний універкова А. Р.
ситет
17 Дах будівлі
15,0
м. Київ, вул. Е. По- НАДУ при Президентові ПАТ «ВФ
30.06.17
тьє, 20
України
Україна»
18 Нежитлове при- 3 007,9 м. Київ, вул. ПоУправління державної ТОВ «Компанія 31.05.17
міщення
лярна, 12
охорони України
«Керамхолл»
19 Частина нежитло- 16,7
м. Київ, просп. Ко- Національний авіацій- ФОП Яцюк
30.06.17
вого приміщення
марова, 1
ний університет
С. О.
20 Нежитлове при- 21,0
м. Київ, вул. П. Бол- ДП «Еко»
Донецький ДНД 30.06.17
міщення
бочана, 4а
та ПІ кольорових металів
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Платник ро- Орієнтов№
Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
Балансоутримувач
біт з оцінки на дата
з/п
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Частина нежитло143,16 м. Київ, вул. О. Управління забезФОП Смірно- 30.04.17
вого приміщення –
Гончара, 55а печення Оперативно- ва М. О.
об’єкта культурної
рятувальної служби
спадщини
цивільного захисту
ДСУ з надзвичайних
ситуацій

Платник ро- Орієнтовбіт з оцінки на дата
об’єкта
оцінки
м. Київ, вул.
Державний інститут
ВГО «Всеу30.06.17
Солом’янська, управління та економі- країнська Ліга
1
ки водних ресурсів
Авторів»
м. Київ,
КНУ театру, кіно і
ТОВ «Інтер
30.04.17
вул. Ярославів телебачення імені І. К. Аутдор»
Вал, 40
Карпенка-Карого
м. Київ,
КНУ ім. Т.Шевченка
ПАТ КБ
31.03.17
вул. Мельнико«Правексва, 36/1
Банк»
м. Київ,
Київський національний ФОП Бабій
30.04.17
вул. Лабора- лінгвістичний універ- А. Б.
торна, 3
ситет
м. Київ,
Київський національний ФОП Бабій
30.04.17
вул. Велика
лінгвістичний універ- А. Б.
Васильківситет
ська, 73
м. Київ,
КНУ ім. Т. Шевченка
ФОП Костюк 30.04.17
вул. ВолодиК. В.
мирська, 60

№
Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
з/п
оцінки
2

Нежитлове приміщення

18,6

3 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
4 Частина нежитлового
приміщення

4,32

5 Частина нежитлового
приміщення

1,0

6 Частина нежитлового
приміщення

2,0

7 Частина нежитлового приміщення –
об’єкта культурної
спадщини
8 Частина нежитлового
приміщення

6,0

2,0

Балансоутримувач

4,0

м. Київ,
КНУ ім. Т. Шевченка
ТОВ «МПС
30.06.17
вул. Ломоносо«Постірайва, 55
Ка!»
9 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, просп. КНУ ім. Т. Шевченка
ТОВ «МПС
30.06.17
приміщення
Валерія Лоба«Постірайновського, 3
Ка!»
10 Частина нежитлового
6,0
м. Київ,
КНУ ім. Т. Шевченка
ТОВ «МПС
30.04.17
приміщення
вул. Ломоносо«Постірайва, 43
Ка!»
11 Частина нежитлового
4,0
м. Київ,
КНУ технологій та
ТОВ «МПС
30.06.17
приміщення
вул. Рудандизайну
«Постірайського, 2
Ка!»
12 Частина нежитлового
8,5
м. Київ,
Філія ПАТ «НСТУ» ЦД ФОП Ткаченко 28.02.17
приміщення
вул. Грінчен- «Українське радіо»
А. Ю.
ка, 11
13 Частина нежитлового
1,0
м. Київ,
Вище професійне учи- ФОП Зровко 30.04.17
приміщення
вул. Старосіль- лище № 25 м. Києва І. Ю.
ська, 2
14 Частина даху
8,0
м. Київ, просп. КНУ ім. Т. Шевченка
ТОВ «лайф- 31.05.17
А. Глушкоселл»
ва, 4е
15 Частина даху та тех- 19,0 (у т. м. Київ, вул. А. КНУ ім. Т. Шевченка
ПрАТ «МТС
31.05.17
нічного поверху
ч. 10,0 та Барбюса, 9
Україна»
9,0)
16 Частина даху та
46,9 (у т. м. Київ,
КМД ПАТ «Укрпошта» ПрАТ «МТС
30.04.17
нежитлового прич. 20,0 та вул. ЛуначарУкраїна»
міщення
26,9) ського, 16/4
17 Частина даху
4,0
м. Київ,
Національний універси- ТОВ «ТриМоб» 30.06.17
вул. Володи- тет харчових технологій
мирська, 72
18 Частина нежитлового
2,0
м. Київ, вул. П. Київський технікум
ФОП Онищен- 30.04.17
приміщення
Лумумби, 17 електронних приладів ко Б. Г.
Конкурси відбудуться 3 липня 2017 року о 15.00 у РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.
Документи приймаються до 12.00 26 червня 2017 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 03 липня 2017 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення, нерухоме майно
(частина нежитлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху
є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина нежитлового приміщення –
об’єкта культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які
становлять культурну цінність.

оренд а
ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
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 Головного
Нежитлові вбудовані приміщення 2-го 38242758.2.ААААЖА029 87533, Донецька обл., м. Ма47,4
139 089,00
1 рік
Розміщення закладів ресторанного господарства з постачання страв,
з надзвичайних ситуацій управління ДСНС України у Донецькій області, тел. (0629) 51-13-50 поверху будівлі пожежної частини
ріуполь, вул. Флотська, 66
приготовлених централізовано для споживання в інших місцях
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство освіти
02541728, Нікопольській професійний ліцей, м. Нікополь, просп. Трубників, Майданчик
Інформація відсутня Нікопольський р-н, с. Капулівка,
400,0
108 199,00
2 роки 11 місяців Розміщення комунального позашкільного навчального закладу (проведення
і науки України
16, тел. (05662) 2-31-70
вул. Арсентія Матюка, 3а
занять з практичного керування автотранспортними засобами погодинно)
2 Міністерство енергетики 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропетровська
Нежитлові вбудовані 05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпро, вул. Європейська, 15
28,95
256 468,00
2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації на площі, що не використовується для
та вугільної промисло- обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) 756-82-09
приміщення
провадження підприємницької діяльності
вості України
3 Міністерство регіональ- 02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівни- Нежитлові вбудовані
–
м. Дніпро, просп. Слобожан85,0
758 431,00
1 рік
Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується
ного розвитку, будівни- цтва «Дніпроцивільпроект», м. Дніпропетровськ, вул. Січеславська Набереж- приміщення
ський, 3
для провадження підприємницької діяльності
цтва та ЖКГ України
на, 29, тел. (056) 745-01-12
4 Міністерство освіти
2070743, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий уні- Нежитлове вбудова- 02070743.2.ЮПЛИХА116 м. Дніпро, просп. Дмитра Явор14,5
154 904,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговуі науки України
верситет», м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, тел. (056) 744-62-19 не приміщення
ницького, 21
вання населення (майстерня з ремонту одягу)
5 Міністерство освіти
2010681, ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони
Нежитлові вбудовані 02010681.2.АААААКЛ953 м. Дніпро, вул. Севастополь909,1
6 770 977,00
Два роки 11 місяців Розміщення навчального закладу, що фінансується з місцевого бюджету
і науки України
здоров’я України», тел. (056) 370-96-38
приміщення
ська, 17
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».
№
з/п Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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
майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
загальна площа, м2 вартість
мета використання
ною оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
1 Міністерство енергетики та вугільної 24698873, Філія державного підприємства «Житомирторф» «Озерянський тор- Нежитлові приміщення частини тор- 02968154.3.ИШЦЧЮШ136 Житомирська обл., Лугинський р-н, смт
43,16
22 875,00
2 роки 364 дні
Розміщення складу
промисловості України
фозовод», 11310, Лугинський р-н, смт Жовтневе, вул. Заводська, 5
гового центру (літ. В)
Миролюбів , вул. Центральна,10
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, 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 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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по запорізькій 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 можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство обо- 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс»,
Нежитлові приміщення з № 1 до № 10 включЗапорізька обл., м. Ме123,7
336 311,00
2 роки 11 місяців
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу алкогольних та
рони України
51270, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардій- но, вбудовані в перший поверх 5-поверхового 33689922.33.ААААЕЕ565 літополь, вул. Гвардійтютюнових виробів (27,6 м2); торговельного об’єкта з продажу
ське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
будинку (літ. А-5)
ська, 26
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (96,1 м2)
2 Міністерство освіти 38508322, Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянсько- Нежитлові приміщення з № 154 до № 160
Запорізька обл., м. Бер70,2
186 874,00
1 рік
Інше використання нерухомого майна (розміщення майстерні
і науки України
го державного педагогічного університету, 71100, Запорізька обл., включно, № 168, вбудовані в перший поверх
–
дянськ, вул. Свободи-12
з надання послуг з обслуговування та ремонту комп’ютерної
м. Бердянськ, вул. 12 Грудня, 13/2, тел. (06153) 3-55-06
5-поверхової будівлі (літ. АА1а)
Грудня, 2/13
техніки)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87, 227-07-85.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер
майна

місцезнаходження

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по київській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Державне агентство України з 37197102, Державне спеціалізоване підприємство «Централь- Частина приміщення цеху № 13
управління зоною відчуження не підприємство з поводження з радіоактивними відходами»

№
з/п

Назва органу управління

№ 47 (1067)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2 оцінкою без урахування ПДВ, грн
строк оренди
37197102.1.ЛШДББО031 Київська обл., Іванківський р-н, м. Чор200,0
263 976,00
2 роки 11 місяців
Виробнича діяльність (обробка деревини)
нобиль, вул. Леніна, 148
реєстровий номер майна

місцезнаходження

19 червня 2017 року

8
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
загальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
контактний телефон)
площа, м2 оцінкою без урахування ПДВ, грн
строк оренди
2 Державне агентство України з 37197165, Державне спеціалізоване підприємство «ЧорноЧастина будівлі садибного типу;
37197165.6.РРИЕФУ126 Київська обл., Іванківський р-н, м. Чор37,5;
40 562,00;
2 роки 11 місяців
Розміщення лабораторії;
управління зоною відчуження бильський спецкомбінат»
нобиль, вул. 25 років Жовтня, 51
частина будівлі садибного типу
41,6
44 997,00
розміщення офісних приміщень
3 Міністерство освіти і науки
493712, Білоцерківський національний аграрний університет Нежитлове прибудоване приміщення в
–
Київська обл., м. Біла Церква, вул. Геро104,4
854 700,00
2 роки 11 місяців
Розміщення кафе, що не здійснює продаж
України
гуртожитку № 6 (інв. №10120020)
їв Чорнобиля, 3
товарів підакцизної групи
4 Міністерство інфраструкту20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина приміщення №478 на 1-му по–
Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт
3,1
293 757,00
2 роки 11 місяців
Розміщення офісного приміщення туристичри України
версі пасажирського термінала «D»
ного інформаційного центру
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

Назва органу
управління

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

найменування

1 Міністерство осві- 02540479, Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище професійне училище», Нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 311) на 3-му поверсі
ти і науки України 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17, тел. (06452) 4-01-24 будівлі навчально-виробничого корпусу (інв. № 10320001)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна
місцезнаходження
майна
площа, м2
02540479.1.БКПТНЕ065 93404, Луганська обл., м. Сєверодо18,3
нецьк, просп. Центральний, 17

вартість майна за незалежною оцінкою, грн
38 687,00
станом на 28.02.2017

максимально можли- мета використання
вий строк оренди
1 рік
Розміщення офіса

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».

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

Назва органу управління

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

найменування

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна
місцезнаходження
площа, м2
24584661.9.ДЯМХКШ1469 Миколаївська обл., м. Южноукра711,6
їнськ, Проммайданчик, 13а
реєстровий номер майна

1 Міністерство енергетики та ву- 20915546, ДП НАЕК «Енергоатом», обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», Частина одноповерхової залізобетонної будівлі «Виробнигільної промисловості України 55000, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, тел. (05136) 4-22-22
чий корпус ТЕМ/блок 2» приміщення № 1–16, ІІ, ІІІ

вартість майна за неза- максимально можмета
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
використання
331 864,00
2 роки 364 дні Розміщення складів та
майстерні

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

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

Назва органу
управління

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

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

за максимально
загальна вартість майна
оцін- можливий строк
мета використання
площа, м2 незалежною
кою без ПДВ, грн
оренди
1 Міністерство охоро- 38493324, ДУ «Харківський обласний лабораторний центр Міністерства Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 на 1-му по- 38493324.1.ЧЛЛНЧО111 Харківська обл., Лозівський
72,3
196 700,00
1 рік
Розміщення об’єкта поштового зв’язку на площі,
ни здоров’я України охорони здоров’я України», 61070, м. Харків, Помірки, тел.: (057) 315- версі 2-поверхової будівлі адміністративно-лабораторного корпусу СЕС, інв.
р-н, м. Лозова, вул. Миру,
що використовується для надання послуг по00-07, 315-04-13
№ 10310174, літ. А-2
4а
штового зв’язку
2 Державна казначей- 38008949, Управління Державної казначейської служби України у м. Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-35 на 1-му поверсі одноповерхової 38008949.1.АААГБГ961 Харківська обл., м. Любо8,0
32 400,00
1 рік
Розміщення агентства нерухомості
ська служба України Люботині Харківської області, 62433, Харківська обл., м. Люботин, адміністративної будівлі, інв. № 10310001, літ. А-1
тин, вул. Слобожанська, 5
вул. Радянська, 5, тел.: (057) 741-13-51, 741-18-09
3 Державна казначей- 38008949, Управління Державної казначейської служби України у м. Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-35 на 1-му поверсі одноповерхової 38008949.1.АААГБГ961 Харківська обл., м. Любо40,3
163 000,00
1 рік
Розміщення приватного нотаріуса
ська служба України Люботині Харківської області, 62433, Харківська обл., м. Люботин, адміністративної будівлі, інв. № 10310001, літ. А-1
тин, вул. Слобожанська, 5
вул. Радянська, 5, тел.: (057) 741-13-51, 741-18-09
4 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, Частина покрівлі і частина горищного приміщення 5-поверхового корпусу
–
м. Харків, вул. Бакуліна, 16
8,0
34 900,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання
і науки України
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13 санаторію-профілакторію «Імпульс», інв. № 70330, літ. А-5
та антен
5 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, Частина покрівлі і частина горищного приміщення 4-поверхового корпусу
–
м. Харків, вул. Бакуліна, 10
7,00
30 500,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання
і науки України
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13 гуртожитку № 1, інв. № 1032-2
та антен
6 Міністерство освіти 02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, Частина покрівлі і частина горищного приміщення 4-поверхового навчально–
м. Харків, просп. Науки, 14
12,0
51 900,00
1 рік
Розміщення телекомунікаційного обладнання
і науки України
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-10-13 го корпусу, інв. № 1031-126, літ. Г
та антени
7 Міністерство освіти 02547872, Первомайський професійний ліцей, 64102, Харківська
Нежитлові приміщення – кімн. № 1-14,1-15,1-16,1-18,1-24,1-25 на 1-му
831619463115
Харківська обл., м. Перво220,6
357 600,00
1 рік
Розміщення секції для проведення фізкультурноі науки України
обл., м. Первомайський, вул. Жовтнева, 4а, тел. (057) 483-22-48
поверсі 2-поверхової будівлі майстерні, інв. № 10310004, реєстровий
майський, вул. Жовтнева, 4а
оздоровчих занять з елементами боротьби
№ 831619463115, літ. Г-2
8 Міністерство освіти 02071180, Національний технічний університет «Харківський політех- Частина покрівлі 3-поверхової будівлі інженерного навчально-лабораторного
–
м. Харків, вул. Кирпичова
17,0
69 550,00
2 роки
Розміщення антенно-фідерних пристроїв на площі
і науки України
нічний університет», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 21, тел.: (057) корпусу (11,0 м2), інв. № 1031000008, літ.М-3 та бетонний майданчик для
(Фрунзе), 21
11 місяців 11,0 м2 та телекомунікаційного обладнання на
707-66-00, 707-66-01
господарських потреб (6,0 м2), інв. № 1033000023
площі 6,0 м2
Заяви про оренду зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ
ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу
управління

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

1 Мінірегіон

найменування

02497683, ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «Укрндпіцивільбуд», просп. 40-річчя Жовтня, 50, м. Київ,
03039, тел. (044) 257-10-79
2 Міністерство освіти 02070944, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
і науки України
вул. Володимирська, 60, м. Київ, 01033, тел. (044) 239-32-94

Нерухоме майно – нежилі приміщення
на 8-му поверсі будівлі
Нерухоме майно на 1-му поверсі в корпусі радіофізичного факультету

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн вий строк оренди
02497683.1.АААДДК939 м. Київ, просп. Голо179,5
2 355 820,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
сіївський, 50
станом на 31.12.2016
–

м.Київ, просп. Академіка Глушкова, 4е

12,0

174 000,00
станом на 31.03.2017

мета використання

2 роки 11 місяців

Розміщення: двох торговельних автоматів, що відпускають продовольчі
товари – 3,0 м2; платіжного термінала – 1,0 м2, прінт-центру для надання ксерокопіювальних послуг – 4,0 м2; торговельного об’єкта з продажу
канцтоварів, що призначається для навчальних закладів, – 4,0 м2
3 Міністерство охоро- 02010787, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
Нерухоме майно у підвалі морфологіч–
м. Київ, просп. Пере401,70
6 880 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
ни здоров'я України 01601, м. Київ, бульв. Шевченка, 13, тел. 234-40-62, 234-92-76
ного корпусу
моги, 34
станом на 31.01.2017
у навчальному закладі
4 Міністерство охоро- 02010787, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
Нерухоме майно на цокольному поверсі
–
м. Київ, просп. Пере777,70
13 479 260,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
ни здоров'я України 01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 13, тел. 234-40-62, 234-92-76
будівлі фізико-хімічного корпусу
моги, 34
станом на 31.01.2017
у навчальному закладі
5 Міністерство охоро- 02010787, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
Нерухоме майно на цокольному поверсі
–
м. Київ, вул. Зооло70,80
1 232 169,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи,
ни здоров'я України 01601, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 13, тел. 234-40-62, 234-92-76
будівлі фізико-хімічного корпусу
гічна, 1
станом на 31.01.2017
у навчальному закладі
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про проведення конкурсу на
право укладення договору оренди нерухомого державного майна
Стартова орендна плата без ПДВ,
Адреса об’єкта оренди Об’єкт оренди, площа
умови використання
м. Дніпро,
Нежитлове вбудоване
За січень 2017 року – 2 500,00 грн, розміщення перу2
просп. Гагаріна, 13-15 приміщення, 39,0 м
карні без права надання інших косметичних послуг
Орган управління – Міністерство освіти і науки України.
Основні умови конкурсу: найбільший запропонований розмір місячної орендної
плати за використання об’єкта оренди; ефективне використання об’єкта оренди за
цільовим призначенням; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта; компенсація
переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта
оренди; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; основним критерієм
визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому
забезпеченні виконання інших умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити до державного
бюджету протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди завдаток в розмірі
відповідного відсотка місячної базової орендної плати на розрахунковий рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації переможця конкурсу; своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого
майна; утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані; забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та забезпечення його
охорони; забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди; зобов’язання орендаря
у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством, в стані, не гіршому ніж на момент передачі його
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) відновити майно та
(або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової)
об’єкта з вини орендаря; майно передається в оренду без права передачі його в
суборенду; орендодавець має право (у т. ч. за ініціативою балансоутримувача) вимагати розірвання договору за умови, якщо орендар: користується майном не за призначенням; передав орендоване майно у користування іншій особі; своїми діями створює
загрозу пошкодження майна; не сплачує або несвоєчасно сплачує орендну плату, або
заборгованість за договором більше 3 місяців; не застрахував орендоване майно;
не виконав зобов’язання щодо внесення завдатку; перешкоджає у проведенні перевірки використання, збереження майна; майно передається в оренду з урахуванням
напряму діяльності орендаря та мети використання орендованого майна, з тим, щоб
не завадити умовам безпечної роботи балансоутримувача; переможець конкурсу або
уповноважена ним особа після отримання проекту договору протягом п’яти робочих
днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної
плати за принципом аукціону відбудеться о 10.00 не пізніше ніж за 10 календарних днів після опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро,
вул. Центральна, 6, кімн. 2.
Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають на розгляд конкурсної комісії матеріали, відповідно пункту 7 постанови КМУ «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна» від 31.08.2011 № 906, а саме:
заяву про участь у конкурсі з зазначенням мети використання; пропозиції
щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати та інформацію про
засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до підрозділу орендодавця, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної
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кореспонденції, у конвертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента та об’єкта оренди (адреса,
площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації»,
в якому опублікована інформація про об’єкт оренди.
Допущені до участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають на відкритому засіданні конкурсної комісії, в запечатаному непрозорому
конверті конкурсні пропозиції щодо орендної плати. Розмір орендної плати, зазначений у конкурсній пропозиції, не може бути меншим за розмір стартової орендної
плати, зазначеної в інформації про проведення конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу.
Пропозиції приймаються за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6. За додатковою інформацією звертатись за тел.: (056)744-34-52; 744-34-54.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про проведення конкурсів з
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону на право оренди нерухомого державного майна
Назва об’єктів та їх місцезнаходження:
 Об’єкт № 1: частина приміщення площею 2,0 м2 на 2-му поверсі прибудови до основної адміністративної будівлі (частина коридору – приміщення
№ 120 згідно з техпаспортом) за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23.
 Об’єкт № 2: частина приміщення площею 6,5 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (приміщення № 6 згідно з техпаспортом) за адресою:
Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Олекси Довбуша, 11, корпус 1.
Об’єкти оренди перебувають на балансі Регіонального сервісного центру МВС
в Івано-Франківській області.
Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Вартість об’єктів оренди згідно зі звітами про незалежну оцінку, виконаними на 31.07.2017, становить: об’єкт № 1 – 15 065,00 грн без ПДВ; об’єкт № 2 –
53 240,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати, 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
об’єктів оренди, згідно зі звітами про оцінку та орендною ставкою 40 %, за базовий місяць оренди – квітень 2017 р. становить: об’єкт № 1 – 521,00 грн без
ПДВ; об’єкт № 2 – 1 841,00 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсів: цільове використання майна: об’єкт
№ 1 – розміщення програмно-технічного комплексу (платіжного термінала самообслуговування) банку; об’єкт № 2 – розміщення відділення банку; строк оренди по
2-х об’єктах – 2 роки 11 місяців; своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 10
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; об’єкти оренди не підлягають приватизації та передачі в суборенду; страхування орендованого
майна протягом 1 місяця з дати укладення договорів оренди на суму, не меншу
ніж його вартість згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; обов’язкове укладення
з балансоутримувачем орендованого майна договорів про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна, компенсації плати податку
за землю та надання комунальних послуг орендарям; поліпшення орендованого
майна, здійснені орендарями 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 переможці повинні сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договорів в розмірі орендної плати, визначеної
за конкурсами, до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні,
визначеному законодавством; відшкодування переможцями конкурсів витрат,
пов’язаних з проведенням незалежних оцінок об’єктів оренди, платнику оцінок
протягом 10 календарних днів з дати укладення договорів оренди; конкурси проводяться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за
принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсів
та зобов’язаннями учасників конкурсів. Збільшення ціни здійснюється учасниками
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з кроком 20 % від найвищої орендної плати, запропонованої учасниками конкурсів
в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Основним
критерієм визначення переможців є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших умов конкурсів;
переможці конкурсів після отримання від орендодавця проектів договорів оренди
протягом 5 робочих днів повертають орендодавцю підписані договори оренди; у
разі відмови переможців конкурсів від укладення договорів оренди такі учасники
конкурсів сплачують до державного бюджету штраф у 2-кратному розмірі орендної
плати, визначеної за результатами конкурсів.
Для участі в конкурсах учасники конкурсів подають 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
вноситься 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, 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 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 у робочі дні з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – до 16.00
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.
Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурси будуть проведені на 15-й календарний день з дати опублікування інформації про проведення конкурсів у газеті «Відомості приватизації»
у РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48, 3-й поверх, зал засідань: о 10.00 – об’єкт № 1, об
11.00 – об’єкт № 2.
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./
факсом (0342) 55-25-97.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів на право оренди
нерухомого державного майна, що відбулися 25.05.2017
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – частини холу на
1-му поверсі 7-поверхової будівлі Навчально-наукового медичного комплексу «Університетська клініка» ХНМУ (поліклініка), інв. № 10310018, реєстровий
№ 01896866.5.НЧИЮЦЛЗ973, загальною площею 16,26 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Текстильна, 4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету, визнано ФОП Бєлєвцова О. В.
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – частини нежитлового приміщення № 15 на 2-му поверсі 9-поверхового адміністративного будинку, інв.
№ 10310004, літ. А-9, реєстровий № 38631015.9.ШХРСЮЖ048, загальною площею
25,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 8, що перебуває на балансі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській
області, визнано ФОП Дурмішян А.П.
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