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ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 128,8 м2 в будівлі буфетумагазину за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шаляпіна, 50, що перебувають на балансі Сніжнянської сільської ради. Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 138 022,08 грн, у т. ч. ПДВ – 23 003,68 грн.

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

Назва об’єкта: будівля магазину літ. «А» загальною площею 20,9 м2 разом із
земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 24400, Вінницька обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Покровська, 211,О.
Зберігач: Бершадська міська рада, код за ЄДРПОУ 04051033, адреса: 24400,
Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Героїв України, 23.
Інформація про об’єкт: будівля магазину, 1986 року побудови, загальною площею 20,9 м2, забезпечена лише електропостачанням.
Інформація про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,00622 га. Кадастровий номер 0520410100:00:016:0235. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Обмеження не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 65 333,00 грн, у т. ч: вартість будівлі магазину – 58 392,00 грн, вартість земельної ділянки – 6 941,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ  – 78 399,60
грн, у т. ч.: вартість будівлі магазину – 70 070,40 грн, вартість земельної ділянки –
8 329,20 грн. ПДВ – 13 066,60 грн.
Умови продажу об’єкта: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта та після сплати
в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом
передачі; використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням відповідно
до нормативно-правових актів та вимог державних органів, що погодили проект
відведення земельної ділянки.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 784,00 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 7 839,96 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій
області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 28.08.2017 включно до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 01.09.2017 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом 2 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 3
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 проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00 до 17.00
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

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

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1, 2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00178353, ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля»,
адреса: 51400, м. Павлоград, вул. Соборна, 76.
Відомості про об’єкт приватизації: частина одноповерхової нежитлової будівлі
(літ. А) з прибудовою (літ. а) загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа № 1,
2. Рік введення в експлуатацію – 1957. На теперішній час об’єкт частково експлуатується. Технічний стан об’єкта частково задовільний. До будівлі підведені основні
комунікації. Приміщення мають окремий вхід з торця і фасадної частини будівлі.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 211 105,00 грн, ПДВ – 42 221,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 253 326,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації надати державному
органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під
час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37188500900001

в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 25 332,60 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р 37313015014354 у Державній казначейській
службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10% від початкової ціни об’єкта приватизації – «Частина нежитлової будівлі загальною площею 182,5 м2, вимощення I, огорожа
№ 1, 2», що знаходиться за адресою: м. Першотравенськ, вул. Жовтнева, 27/1).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 28 серпня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 1 вересня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводяться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування загальною площею 93,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13.
Балансоутримувач: СТОВ «Первомайська птахофабрика». Ідентифікаційний
код балансоутримувача 00851979. Адреса балансоутримувача: 87050, Донецька
обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 5.
Відомості про об’єкт: одноповерхова шлакоблочна будівля з цегляною обробкою, рік введення в експлуатацію – 1968. Будівля розташована у центрі села
Тополине. Село Тополине розташоване приблизно у 20 км від м. Маріуполь та на
відстані приблизно 5 км від районного центру.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 51 100,00 грн; ПДВ – 10 220,00 грн.
Початкова ціна продажу з ПДВ – 61 320,00 грн.
Умови продажу: здійснення заходів щодо державної реєстрації права власності
на об’єкт приватизації згідно з чинним законодавством України протягом 2 місяців
після підписання акта передачі державного майна; подальше використання об’єкта
покупець визначає самостійно; забезпечити дотримання санітарних та екологічних
норм під час експлуатації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з
чинним законодавством протягом одного року після набуття права власності на
об’єкт; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здійснюються за погодженням з органом приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності
за їх невиконання, визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав
та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р 37187001011314 в
банк ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач:
РВ ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 6 132,00 грн (без ПДВ), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводяться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д, та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 01.09.2017 року. Час початку аукціону –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» http://www.utsb.kiev.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної
біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (01054, м. Київ, вул. БульварноКудрявська (Воровського), 51, офіс 11) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв на приватизацію для участі в аукціоні –
28.08.2017 до 17.00.
Винагорода організатору аукціону – Товарній біржі «Універсальна товарносировинна біржа» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 613,20 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

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

Назва об’єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942). Адреса балансоутримувача:
07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля загальною площею 186,8 м2.
Рік побудови – 1977. За проектним функціональним призначенням будівля була
побудована як споруда торгового павільйону. Будівля має один окремий вхід до
приміщень, розташований на фронтальному фасаді. Конструктивні елементи:
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фундамент і цоколь – стрічкові цегляні; стіни – металеві листи, частково обшиті цеглою, шлакоблоки; перегородки цегляні; покрівля та дах – шифер; підлога – плитка,
цемент; вікна, двері – металеві рами; зовнішнє оздоблення – масляне фарбування;
внутрішнє оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації – електропостачання. Рівень сукупного зносу будівлі становить 67 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 285 832,40 грн, ПДВ: 57 166,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 342 998,40 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 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводяться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 34 299,84 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: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 34 299,84 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:
РВ 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) 1 вересня 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 приймання заяв на участь в аукціоні – 28 серпня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ 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 продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля магазину площею 192,4 м2.
Адреса об’єкта: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зоряна, 6а.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942). Адреса балансоутримувача:
07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе.
Відомості про об’єкт: окремо розташована будівля загальною площею 192,4 м2.
Рік побудови – 1972. За проектним функціональним призначенням будівля була
побудована як магазин. Будівля має три окремі входи: парадний для відвідувачів,
розташований на передньому фасаді, та два службових входи, розташовані на
фронтальному фасаді. Конструктивні елементи: фундамент і цоколь бетонні; стіни
цегляні; перегородки цегляні; покрівля та дах – шифер; підлога – плитка, цемент;
вікна, двері дерев’яні; зовнішнє оздоблення – фасадна плитка; внутрішнє оздоблення – масляне фарбування; інженерні комунікації – електропостачання. Рівень
сукупного зносу будівлі становить 69 %.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 305 848,00 грн, ПДВ: 61 169,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 367 017,60 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 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводяться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 36 701,76 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: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 36 701,76 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.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні під розбирання
в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва
(державна форма власності)

Назва об’єкта незавершеного будівництва: гуртожиток готельного типу на 110
місць з їдальнею на 75 посадочних місць.
Місцезнаходження: вул. Мартовича, 31, смт Магерів Жовківського р-ну Львівської області.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернутий у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт складається з двох
перпендикулярно розміщених, дотичних по одному куту будівель гуртожитку і їдальні. Загальна площа ділянки під забудову становить 0,2875 га. Будівля гуртожитку
розміром по осях 29,1 х 24 м облаштована підвальним приміщенням з бетонною
підлогою та стінами і перегородками із фундаментних блоків.
Підвал перекритий залізобетонними плитами. Побудовано несучі стіни першого поверху. Стіни знаходяться в незадовільному стані через кришення і осипання
цегли. Зовні стіни будівель виконано із білої цегли. Розмір будівель їдальні в осях
становить 27 х 24 м. Будівля їдальні виконана із залізобетонних фундаментів, цегляних, несучих стін, окремих внутрішніх перегородок та тимчасового панельного
перекриття. Стан стін і перегородок в деяких місцях аварійний через руйнування і
осипання цегли. Тимчасові та допоміжні будівлі на будівельному майданчику відсутні. Об’єкт не законсервований, продовжується руйнування стін та перекриття.
Ступінь будівельної готовності: 33 %.
Ціна об’єкта без ПДВ становить 63 455,00 грн. ПДВ – 12 691,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 146,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 7 614,60 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Мартовича, 31, смт Магерів
Жовківського р-ну Львівської області.
Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести
земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання акта
приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований
об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної
безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання об’єкта; подальше
відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження
для нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу продавця покупець зобов’язаний
до моменту завершення розбирання об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні
матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 гривень та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 28.08.2017 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 1 вересня 2017 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

7 серпня 2017 року

Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://nmac.net.ua) 01 вересня 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 приймання заяв на участь в аукціоні – 28 серпня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ 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.

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

Назва об’єкта: будівля недіючої лазні загальною площею 161,8 м2.
Адреса об’єкта: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Трояндове, вул. Шевченка,
2. Балансоутримувач відсутній.
Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будівля, 1959
року забудови, яка раніше використовувалася як лазня. Будівля розташована в
центральній частині с. Трояндове; складається з 11 приміщень загальною площею 161,8 м2; стіни – з черепашнику, перекриття – залізобетонні панелі. Водопостачання, опалення та каналізація відсутні. Тривалий час не використовується,
потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 92 663,00 грн. ПДВ – 18 532,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 111 195,60 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; утримання
об’єкта та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані; питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184004004570, в
банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач – РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 11 119,56 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 1 вересня 2017 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 15.30, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 17.00.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
28 серпня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за
№1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, приймаються в електронному вигляді на веб-сайті Товарної біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна».
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Товарній біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (03680,
м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, каб. 1114;
тел. 728-72-62.

ПОЛТАВСЬКА область
В інформації РВ ФДМУ по Полтавській області про продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів державної власності, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 31 липня 2017 року № 59 (1079) на стор. 2, слід читати:
«Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 400,00 грн, ПДВ – 6 480,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 38 880,00 грн.
Грошові кошти у розмірі 3 888,00 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.».

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

1. Назва об’єкта: адміністративно-господарське приміщення загальною
площею 65,3 м2 (будівля літ. А-І) разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара
Ушиця, вул. Миру, 11.

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 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua . Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводяться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду
заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви
на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж,
затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

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

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка, Заставнівський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний житловий будинок з відсотком готовності 3 % являє собою котлован під будівництво
житлового будинку розміром 12 х 7 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик не огороджений та не охороняється. Земельна
ділянка розташована в центральній частині селища. Район розташування об’єкта
характеризується добре розвиненою інфраструктурою. Поруч розташований адміністративний центр села.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, кадастровий №7321555400:01:004:0050, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 5 023,00 грн (п’ять
тисяч двадцять три грн 00 коп.), у т. ч.: ПДВ об’єкта приватизації – 1 004,60 грн
(одна тисяча чотири грн 60 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 6 027,60 грн (шість тисяч
двадцять сім грн 60 коп.)
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва та
ввести його в експлуатацію.
3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
4. Питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта визначає самостійно
відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт до
покупця оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації
згідно з чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору

Балансоутримувач: Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 22777031.
Відомості про об’єкт: адміністративно-господарське приміщення загальною
площею 65,3 м2 (будівля літ. А-І) – окремо розташована, одноповерхова, кам’яна
будівля, у тому числі підвал (погріб) площею 20,6 м2. З інженерних мереж об’єкт
забезпечений електропостачанням та пічним опаленням, у підвалі (погребі) є лише
електропостачання. Технічний стан об’єкта задовільний. Група капітальності – ІІІ.
Рік побудови – 1973. Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,0722
га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних
і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку,
енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна ділянка перебуває в постійному користуванні Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного
господарства. Кадастровий номер 6822455800:04:005:0210. Об’єкт перебуває в
оренді. Договір оренди діє до 01.01.2018.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ: 159 148, 80 грн.
ПДВ – 26 524,80 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 132 624,00 грн, у т. ч.: земельна
ділянка – 49 071,00 грн, адміністративно-господарське приміщення (будівля літ.
А-І) – 83 553,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 15 914,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р 37314021016420
в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ
по Хмельницькій області.
2. Назва об’єкта: складське приміщення загальною площею 37,1 м2 (будівля літ. А-І) разом із земельною ділянкою за адресою: Хмельницька обл.,
Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара Ушиця, вул. Миру, 13, що обліковується
на балансі Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного господарства.
Місцезнаходження: Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, смт Стара
Ушиця, вул. Миру, 13.
Балансоутримувач: Кам’янець-Подільське міжрайонне управління водного
господарства, код за ЄДРПОУ 22777031.
Відомості про об’єкт: складське приміщення загальною площею 37,1 м2 (будівля
літ. А-І) – окремо розташована одноповерхова будівля. З інженерних споруд об’єкт
забезпечений електропостачанням та пічним опаленням. Технічний стан об’єкта
задовільний. Група капітальності – ІІІ. Рік побудови – 1973. Об’єкт розташований
на земельній ділянці площею 0,0775 га, цільове призначення – для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Земельна
ділянка перебуває в постійному користуванні Кам’янець-Подільського міжрайонного
управління водного господарства. Кадастровий номер 6822455800:04:005:0211.
Об’єкт перебуває в оренді. Договір оренди діє до 01.01.2018.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ: 76 663,20 грн.
ПДВ – 12 777,20 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ: 63 886,00 грн, у т. ч.: земельна ділянка – 51 748,00 грн, складське приміщення (будівля літ. А-І) – 12 138,00 грн.
Сума грошових коштів в розмірі 7 666,32 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації, перераховується покупцями на р/р 37314021016420 в
ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області.
Умови продажу об’єктів приватизації:
подальше використання об’єкта приватизації визначає покупець; надавати
продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов договору; переможцю аукціону після підписання акта передачі об’єкта приватизації згідно з
чинним законодавством України здійснити заходи щодо переоформлення права
власності на об’єкт приватизації.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує послуги нотаріуса.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 08.09.2017, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення
цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяви на участь у аукціоні – 04.09.2017.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» на електронну адресу: www.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 проводяться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 № 400/2840 (зі змінами).
Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн (без ПДВ) та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації перераховуються на р/р 37189500900001
в ГУДКСУ у Хмельницькій області, МФО 815013, код за ЄДРПОУ 02898152, одержувач – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Переможцем аукціону визначається покупець, який запропонував у ході торгів найвищу ціну.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 8.00 до 17.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у робочі дні в РВ ФДМУ по Хмельницькій
області за адресою: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, тел. (0382) 72-09-40, час роботи – з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, крім вихідних. Товарна біржа «Українська міжрегіональна спеціалізована», тел. +38(044) 337-23-61, (044) 337-23-62.

надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в
період чинності зобов’язань покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу виключно за погодженням з продавцем
із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором
зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх
невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 602,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 01.09.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін приймання заяв: 28.08.2017 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час
роботи регіонального відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.
Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 200-42-32
ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
Вінницька область

Їдальня з обладнанням разом із земельною ділянкою за адресою: Вінницька обл.,
Тульчинський р-н, с. Юрківка, вул. Незалежності, 37а, що перебуває на позабалансовому рахунку Юрківської сільської ради Тульчинського району Вінницької області.
Земельна ділянка площею 0,1675 га; кадастровий номер 0524387200:02:001:0532;
категорія земель: землі житлової та громадської забудови; цільове призначення: для
будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Приватизовано юридичною особою, яка єдина подала заяву
на участь в аукціоні в електронній формі, за 295 038,00 грн, у т. ч.: ПДВ – 49 173,00
грн (ціна продажу будівлі – 250 152,00 грн, у т. ч.ПДВ – 41 692,00 грн; ціна продажу
обладнання – 2 631,60 грн, у т. ч. ПДВ – 438,60 грн; ціна продажу земельної ділянки – 42 254,40 грн, у т. ч. ПДВ – 7 042,40 грн).
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КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ЛУГАНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення 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’єктів приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з
суміжними землевласниками та землекористувачами, закріплення меж земельних
ділянок 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: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 10.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
2. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 11.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
3. Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – житловий будинок Радгосп-технікум за адресою: Луганська
обл., Старобільський р-н, с. Тарабани, вул. Новобудівельна, 12.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований ОНБ – одноповерховий житловий будинок загальною площею 110,0 м2. Розмір земельної
ділянки буде визначатися при проведенні робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 09.03.2000
№ 472 «Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації» та від 16.02.2017 № 244 «Про внесення змін до наказу Фонду державного
майна України від 20 жовтня 2000 року № 2176», рішення Веселівської сільської
ради Старобільського району Луганської області від 13.06.2017 № 17/20, № 17/21,
№ 17/22 «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки під об’єктом незавершеного будівництва, який підлягає
приватизації і розташований в с.Тарабани».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджені та затверджені у встановленому порядку; витяги з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельних ділянок.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Луганській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті
мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів,
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт,
у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та
перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних
робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420) для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 12.09.2017 о 10.00 за адресою: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, 3-й поверх, каб. № 313, РВ
ФДМУ по Луганській області.
Місцезнаходження конкурсної комісії: м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон для довідок (06452) 4-23-68.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору інформатики,
організаційно-документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а, каб. № 313.
Останній день подання конкурсної документації – 05.09.2017 до 17.00.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
повторного конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки державної власності,
на якій розташований об’єкт, що підлягає приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою дер-

жавної власності (встановлення меж земельної ділянки; погодження меж земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру;
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу
земельної ділянки).
1. Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм (разом
із земельною ділянкою) за адресою: 39255, Полтавська обл., Кобеляцький р-н,
с. Лучки, вул. Лісова, 24. Балансоутримувач: відсутній.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.04.2017
№ 637 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від
19.05.2017 № 323 «Про приватизацію об’єкта державної власності групи А».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: розмір земельної ділянки відсутній (лист відділу Держгеокадастру у Кобеляцькому районі від 05.05.2017
№ 29/107-17) .
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: документація із землеустрою, погоджена та затверджена у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
документ, що підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтавській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників
податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті;
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); документи, 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;
згоду на обробку персональних даних (для фізичних осіб – підприємців).
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 415.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 31.08.2017 включно.
Конкурс відбудеться 08.09.2017 о 14.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 402.
Телефони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки до
продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти
державної власності, що підлягають приватизації

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(визначення меж земельної ділянки та погодження з суміжними власниками та
землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка, проведення робіт з реєстрації
земельної ділянки у державному земельному кадастрі, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відомостей до бази
даних державного земельного кадастру, у т. ч. інформації на магнітних носіях)
погодження документації із землеустрою відповідно до вимог чинного земельного законодавства, отримання витягу з Державного земельного кадастру, передача на державну експертизу та отримання позитивного висновку державної
експертизи документації із землеустрою, затвердження органами державної
влади та місцевого самоврядування, підготовка інших документів необхідних
для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – будівля складу загальною площею
231,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35442, Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 18.05.2017
№ 785 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від
21.01.2004 № 83», наказ РВ ФДМУ по Рівненській області від 26.05.2017 № 215 «Про
приватизацію об’єкта державної власності групи А разом із земельною ділянкою»
та рішення сесії Бугринської сільської ради від 23.12.2016 № 255 «Про надання до-

зволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу на аукціоні».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена
в установленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі: 22.08.2017 до 17.00.
Конкурс буде проведено 01.09.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Контактні телефони: 63-58-19, 26-25-56, 26-86-80 (факс).
2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
(визначення меж земельної ділянки та погодження з суміжними власниками та
землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
межовими знаками встановленого зразка, проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі, проведення робіт з присвоєння
кадастрового номера земельній ділянці та внесення відомостей до бази даних
державного земельного кадастру, у т.ч. інформації на магнітних носіях) погодження документації із землеустрою відповідно до вимог чинного земельного
законодавства, отримання витягу з Державного земельного кадастру, передача
на державну експертизу та отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою, затвердження органами державної влади та
місцевого самоврядування, підготовка інших документів необхідних для продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка,
на якій розташовано державне майно – будівля складу загальною площею
231,1 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 35442, Рівненська обл., Гощанський р-н, с. Бугрин, вул. Перемоги, 2а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,1 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 18.05.2017
№ 785 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від
21.01.2004 № 83», наказ РВ ФДМУ по Рівненській області від 26.05.2017 № 215 «Про
приватизацію об’єкта державної власності групи А разом із земельною ділянкою»
та рішення сесії Бугринської сільської ради від 23.12.2016 № 255 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність шляхом продажу на аукціоні».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: відповідна документація із землеустрою, погоджена та затверджена
в установленому порядку; позитивний висновок державної експертизи документації
із землеустрою; витяг із державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що підтверджує встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
Останній день приймання заяв на участь у конкурсі: 23.08.2017 до 17.00.
Конкурс буде проведено 01.09. 2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Контактні телефони: 63-58-19, 26-25-56, 26-86-80 (факс).
Умови конкурсу (для об’єктів 1 – 2):
претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Рівненській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають
міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з
конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, які подаються на розгляд
конкурсної комісії, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420 (зі змінами і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 р. за № 1210/19948); копія документа, що засвідчує реєстрацію
фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії установчих
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду
за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством
до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація 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
та інших документів на вимогу РВ ФДМУ по Рівненській області; копії спеціального
дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 (зі змінами
і доповненнями), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011
р. за № 1210/19948) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт із землеустрою з урахуванням
податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із
землеустрою, а строк виконання робіт зазначений в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсну документацію претенденти подають до РВ ФДМУ по Рівненській
області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
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ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство внутрішніх
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області, 21010,
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення вес–
21010, м. Вінниця,
7,86
64 167,00
2 роки 11 місяців
Розміщення фінансової
справ України
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, тел. (0432) 66-16-94
тибуля на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А) з прибудовами
вул. Ботанічна, 24
установи
2 Міністерство внутрішніх
40112249, Регіональний сервісний центр МВС у Вінницькій області, 21010,
Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщення на 1-му поверсі
–
21010, м. Вінниця,
4,0
34 584,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
справ України
м. Вінниця, вул. Ботанічна, 24, тел. (0432) 66-16-94
адміністративної будівлі (літ. А) з прибудовами
вул. Ботанічна, 24
3 Державна служба України з 38635397, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення одноповерхової
38635397.36.ААААЕК648 м. Вінниця, вул. Бота96,7
256 334,00
2 роки 11 місяців
Розміщення складу гунадзвичайних ситуацій
у Вінницькій області, 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 11, тел. (0432) 56-65-28 будівлі складу з прибудовою (літ. Б)
нічна, 30
манітарного вантажу
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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

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

Назва органу управління

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви на оренду
вартість майна
максимально
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 за незалежною
мета використання
можливий строк
оцінкою, грн
оренди
1 Міністерство фінансів України
02311827, Управління фінансів Луцької РДА, 43001, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Шевченка, Частина гаража
02311827.2.АААДЕВ707 43001, Волинська обл., м. Луцьк,
17,2
30 958,00
1 рік
Для зберігання автотранспор41, тел. (0332) 72-80-61
вул. Шевченка, 41
ту сектору культури
2 Національна комісія, що здійснює державне ре- 20857613, Західна філія Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», Частина нежитлового 01181765.175.ФТУУВЧ077 43000, Волинська обл., м. Луцьк,
41,6
247 652,00
2 роки 364 дні Для розміщення офіса
гулювання у сфері зв’язку та інформатизації
79018, Львівська обл., м. Львів, Залізничний р-н, вул. Стороженка, 20, тел. (032) 235-02-43
приміщення
вул. Лесі Українки, 67/36
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої
ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Назва органу управління
з/п

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

1 Міністерство внутрішніх
справ України
2 Національна поліція
України
3 Міністерство оборони
України

найменування

реєстровий номер майна

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за незалежною максимально можзагальна площа, м2
мета використання
оцінкою, грн
ливий строк оренди
м. Дніпро, вул. Троїцька, 20а
195,4
2 010 488,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
м. Дніпро, вул. Відпочинку, 76
18,01
38 451,00
2 роки 364 дні Розміщення громадського об’єднання на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності
Дніпропетровська обл., Ново152,1
386 710,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
московський р-н, смт Черкаське,
товарів, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
вул. Дачна, 5
виробів
Дніпропетровська обл., Ново49,3;
102 593,30;
2 роки 364 дні Розміщення:
московський р-н, смт Черкаське,
28,7
59 724,70
офісних приміщень; складу
вул. Дачна, 5
Дніпропетровська обл.,
3 000,00
958 104,00
2 роки 11 місяців Розміщення складу насипних відвалів та сипучих матеріалів
м. Кам’янське, вул. Широка, 498
без права торгівлі
місцезнаходження

08592141, ГУ МВС України в Дніпропетровській області, м. Дніпро, Нежитлові вбудовані при–
вул. Троїцька, 20а, тел. 756-51-30
міщення
40109168, Управління поліції охорони в Дніпропетровській області, Нежитлове вбудоване при40109168.1.ЖЖАИКУ343
м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 4, тел. (056) 744-30-07
міщення
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс»,
Нежитлові вбудовані при33689922.25.ААААЕЕ556
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське,
міщення
вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 65-18-792
4 Міністерство оборони
35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс»,
Нежитлові вбудовані при33689922.25.ААААЕЕ556
України
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське,
міщення
вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 65-18-792
5 Державна служба України 33974259, Дніпропетровський воєнізований гірничорятувальний
Асфальтований майданчик
33974259.1.ЕЕИВЛЖ046
з надзвичайних ситуацій (аварійно-рятувальний) загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій, м. Дніпро, просп. Свободи, 136, тел. 785-82-75
6 Міністерство енергетики 05410777, Державне підприємство «Дніпродіпрошахт», Дніпропе- Нежитлові вбудовані при–
м. Дніпро, вул. Європейська, 15
71,12;
630 052,50;
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює прота вугільної промисло- тровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Європейська, 15, тел. (056) міщення
7,5
66 442,50
ектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські
вості України
756-82-09
роботи; розміщення офісного приміщення
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».
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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
загальна
вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа,
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
м2
1 Міністерство енергетики 33621573, Відокремлений підрозділ «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугіл- Нежитлове приміщення 2-го поверху будівлі 33426253.18.АААЖАЛ289 85485, Донецька обл., м. Українськ,
14,6
32 800,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійта вугільної промисловос- ля», 85485, Донецька обл., м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, 1, адміністративно-побутового комбінату
вул. Богдана Хмельницького,1
снює побутове обслуговування населення (розті України
тел. (06237) 7-41-28
міщення перукарні)
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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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 можлимісцезнаходження
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство оборони 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська Нежитлове приміщення № 9 та частина приміщення спільного корис- 33689922.25.ААААЕЕ567 м. Запоріжжя,
21,4
51 045,00
2 роки 364 дні
Розміщення офісного
2
України
обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (063) 651-87-92
тування № 1 (5,0 м ) 1-го поверху будинку побуту (літ. А-2)
вул. Військбуд, 80а
приміщення
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 226-07-88, 226-07-87, 227-07-85.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за
максимально
мета використання
незалежною оцін- можливий строк
кою, грн
оренди
1 Державна служба 02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, Приміщення на 1-му по- 02360599.1. АААДЕЕ956 Івано-Франківська обл.,
79,0
109 889,00
2 роки
Розміщення офіса та/або торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів
статистики України 76000, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел.(0342) 79-20-77
версі адмінбудівлі
м. Рогатин, вул. Кудрика, 10
станом на 30.09.2016
11 місяців
підакцизної групи, та/або торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів та інше
Заяви про оренду об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди 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

загальна
площа, м2

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ 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)

1 Міністерство юсти- 08680193, ДП «Підприємство ДКВС України (№ 95)», 07542, Київції України
ська обл., м. Березань, вул. Поштова, тел. (04576) 6-13-33

реєстровий
номер майна

найменування
Частина складу готової продукції (механічного цеху), інв. № 10311003;
частина цеху іншої продукції (2-поверхова будівля з підвалом), інв. № 1031100;
частина складального цеху, інв. № 10311004;
частина складу готової продукції (механічного цеху), інв. № 10311003;
водонапірна вежа, інв. № 10313000

місцезнаходження
Київська обл., м. Березань, вул. Поштова

загальна вартість майна за незалежплоща, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн
5 186,0;
459,0;
600,0;
16,0;
36,0

максимально можливий строк оренди

9 470 000,00

2 роки 11 місяців

мета використання
Виготовлення металовиробів;
виготовлення металовиробів;
деревообробна діяльність;
розміщення офісного приміщення;
водопостачання

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. 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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнахоження
площа, м2
мета використання
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державна служба України з 38127319, 2 Державний пожежно-ряувальний загін Управління ДСНС України у Кіровоградській області,
Нежитлові приміщення в окремо роз- 38127319.5.КЖУИИП239 Кіровоградська обл., м. Олексан240,6
250 010,00
2 роки 11 місяців Здійснення підприємнадзвичайних ситуацій
28000, м. Олександрія, вул. Калініна, 10, тел. (05235) 6-84-94
ташованій будівлі
дрія, вул. Марії Козинець, 35
ницької діяльності
2 Державна казначейська
37824388, Головне управління Державної казначейської служби України в Онуфріївському районі КіровоНежитлове приміщення на 2-му по- 37824388.1.АААДЕГ259 Кіровоградська обл., смт Онуфрі12,1
30 172,00
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
служба України
градської області, 28100, Кіровоградська обл., смт Онуфріївка, вул. Гагаріна, 1а, тел. (05238) 9-15-62
версі адміністративної будівлі
ївка, вул. Гагаріна, 1а
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 орендодавцем буде оголошено 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 МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
реєстровий номер
вартість майна за неза- максимально можливий
найменування
місцезнаходження загальна площа, м2
мета використання
контактний телефон)
майна
лежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство інфра38728444, Миколаївська філія ДП «Адміністрація морських Адміністративно-побутова будівля з майстернями; будівля блоку службових примі–
вул. Заводська, 23/18,
893,3; 479,6;
9 009 857,00
5 років
Офісні, складські приміщення
структури України
портів України», вул. Заводська, 23/18, м. Миколаїв, тел.: щень з коморою; металевий склад № 1 з бетонним покриттям; зварювальний пост та
м. Миколаїв
1 996,0; 109,3
та функціональне призначення
(0512) 24-10-00; 50-84-00
пост вентиляційної майстерні; споруди № 2, № 6; огорожа № 3, 4, 5, 10, 11
2 Державна судова адмі- 26299835, Територіальне управління державної судової
Адміністративна будівля
26299835.ШВАЧБЛ007 вул. Потьомкінська,
1 144,8
2 380 192,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
ністрація України
адміністрації України в Миколаївській області, м. Миколаїв,
49, м. Миколаїв
вул. Велика Морська, 41, тел. (0512) 37-92-29
Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентство вод- 01037904, Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпів- Нежитлове приміщення 3-го поверху 01037904.2.ФОЛСОР002 м. Одеса, вул. Гайдара, 13
66,7
818 350,00
2 роки 11 місяців Ррозміщення фізкультурно-спортивного закладу з
них ресурсів України
дендіпроводгосп», 65078, м. Одеса, вул. Гайдара, 13, тел.(048) 766-90-68
9-поверхового виробничого корпусу
графіком роботи: понеділок – 4 год., середа – 4 год.,
п’ятниця – 4 год. Усього в місяць 48 год.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про
оренду державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство рибного 25592421, ДП «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, Гідротехнічні споруди
–
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Гуменни–
28 940,00
2 роки 11 місяців
Риборозведення
господарства України
тел.(044) 486-07-91
ки, в межах Малошпаківської сільської ради
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33027, м.Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. 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 СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Сумська обласна дер00734373, Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміні- Група інвентарних об’єктів
–
м. Суми, вул. Першо113,5
39 781,00
2 роки
Розміщення: офіса (61,6 м2);
жавна адміністрація
страції, 40009, м. Суми, вул. Першотравнева, 29, тел. (0542) 77-02-70
травнева, 29
службового автотранспорту (51,9 м2)
2 Державне агентство вод- 21102058, Боромлянське міжрайонне управління водного господарства, 42621, Сумська
Гідротехнічна споруда руслового шлюзу-регулятора на річці 21102058.4.АААБВЕ591 Сумська обл., Охтир–
2 783 763,00
5 років
Облаштування гідроелектростанції
них ресурсів України
обл., Тростянецький р-н, с. Боромля, вул. Першотравнева, 24, тел./факс: (05458) 6-81-60 Ворскла (гідровузол Куземинського руслового водосховища)
ський р-н, с. Куземин
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду»
із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду
державного та комунального майна».
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
1 Міністерство внутрішніх 40112233, Регіональний сервісний центр МВС в Тернопільській області, 46400, вул. Стрийська, 5, Частина приміщення 1-го поверху 40112233.1.ОЦКГНБ008 вул. Замкова, 18, м. Підгай1,5
2 680,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відсправ
с. Підгороднє, Тернопільський р-н, Тернопільська обл., тел.: (0352) 43-58-07, 43-04-38
нежитлового будинку
ці, Тернопільська обл.
пускає продовольчі товари (кавовий апарат)

№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство оборони України
35123594, Хмельницька філія Концерну «Війскторгсервіс», м. Хмельницький,
Приміщення на 2-му поверсі прибудови
33689922.5.АААААЖ696 вул. Майборського, 13, м. Хмель247,7
558 950,00
2 роки 11 місяців
Розміщення швейного вивул. Майборського, 9
до житлового будинку
ницький, 29000
робництва
2 Управління з питань цивільного 14372969, Управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної Приміщення у будівлі складу майна ци–
вул. Карла Маркса, 11а, с. Чотир742,8
237 817,00
2 роки 11 місяців
Для зберігання зерна та
захисту населення Хмельницької державної адміністрації, вул. Майдан Незалежності, Будинок рад, м. Хмельницький, вільної оборони другої групи
ботки, Шепетівський р-н, Хмельсільськогосподарської
обласної державної адміністрації 29005, тел. (0382) 76-47-00
ницька обл.
техніки
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ 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
вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
39292197.329. АААДЕД795 вул. Хрещатик,
Розміщення банкомата
2,0
17 700,00
2 роки 364 дні
235, м. Черкаси
реєстровий номер майна місцезнаходження

1 Державна фіскальна 39292197, Державна фіскальна служба України, Львівська площа, 8, м. Київ-53 , МСП 04655,
Частина приміщення фойє 1-го
служба України
тел. (044) 272-51-59. Майно перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Головного
поверху адмінбудівлі
управління ДФС у Черкаській області, вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси, 18002; тел. (0472) 54-05-31
2 Міністерство освіти 02125622, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81,
Частина приміщення 3-го повер–
бульв. Шевченка,
Розміщення громадського об’єднання та інших видів діяль243,3
973 690,00
2 роки 364 дні
і науки України
м. Черкаси, тел. (0472) 35-44-63
ху бізнес-інноваційного центру
205, м. Черкаси
ності, що можливо здійснювати в приміщеннях актових залів
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після публікації оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і
більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

1 Мінрегіон

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00294349, Державне підприємство «Український державний науково-дослідний і проектноконструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів», вул. Костянтинівська, 68,
м. Київ, 04080, тел. (044) 417-86-13

7 серпня 2017 року

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
Нежитлові приміщення на 4-му поверсі 4-поверхової 00294349.1. АААДДЛ116 04080, м. Київ,
17,0
245 381,00
2 роки 11 місяців
Розміщення творчої майстерні, що не
будівлі лабораторного корпусу, кімн. 408)
вул. Костянтинівстаном на 28.02.2017
використовується для провадження
ська, 68
підприємницької діяльності
найменування

№ 61 (1081)

5
Продовження таблиці

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
2 Міністерство молоді 04539931, ДП «Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту «Льодовий
Нерухоме майно в окремій одноповерховій нежит- 04539931.5.АААДЕА931 м. Київ, просп. Акаде30,24
274 761,00
1 рік
Розміщення музичних студій (клубів)
та спорту України стадіон», 03680, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 9, тел. 526-25-21
ловій будівлі
міка Глушкова, 9
станом на 30.04.2017
та інших подібних закладів
3 Міністерство молоді 14297707, ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський», 03680, м. Київ, вул. Черво- Нерухоме майно – частина нежитлового приміщення 14297707.2.ЕДФХГЛ005 м. Київ, вул. Еспла2,0
39 012,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банкомата
та спорту України ноармійська, 55, тел. 590-67-32
на 1-му поверсі будівлі
надна, 42
станом на 30.04.2017
4 Мінрегіон
02497683, ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва
Нерухоме майно – нежилі приміщення на 2-му по- 00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, просп. Голо310,9
4 542 000,00
1 рік
Розміщення школи танців (погодинно
«УКРНДПІЦИВІЛЬ-БУД», 03039, м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 50, тел.: 257-10-79, 257-50-44 версі будівлі
сіївський, 50
станом на 31.05.2017
40 годин на місяць)
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, в 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)

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсу
на право оренди державного майна

 І. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 27 на 1-му
поверсі 12-поверхової будівлі виробничого корпусу, літ. А-12, загальною
площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебуває на балансі ДП УДПІ «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
18.05.2017, становить 105 650,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць
оренди – червень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 2 718,40 грн
при орендній ставці 30 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення студії краси.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 1 рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
 II. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення – кімн. № 16 на 1-му
поверсі 5-поверхового адміністративного будинку, інв. № 75839, літ. А-5,
загальною площею 41,9 м2 за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 60,
що перебуває на балансі ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств
коксохімічної промисловості».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на
23.03.2017, становить 580900,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди –
червень 2017 року, яка без урахування ПДВ становить 9 211,59 грн при орендній
ставці 18 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку.
2. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно
з договором оренди.
4. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних,
санітарно-епідеміологічних, екологічних норм.
5. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць
оренди за інших рівних умов.
6. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
7. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю
підписаний проект договору оренди.
8. Строк дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
Заборона суборенди та приватизації орендованого майна
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906,
зі змінами, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить
до державної власності» від 15.02.2013 № 201.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі (у т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо
виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозицію стосовно якого
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
відомості про претендента:
а) 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;
копії ліцензії та/або дозвільних документів на здійснення претендентом окремого
виду діяльності (за наявності такого);
б) 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 (за останній звітній період); копії ліцензії та/або дозвільних документів на
здійснення претендентом окремого виду діяльності (за наявності такого).
Документи від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих
дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону у конвертах
з написом «На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності) із

зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована
інформація про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день
після дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць
оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні та години за їх місцем
розташування. Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків,
майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсів на право
оренди нерухомого державного майна

Конкурси на право оренди державного майна – приміщення № 104 адміністративної будівлі площею 14,2 м2 та частини приміщення ЦОК площею 4,5 м2
за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. Олександрійський, 12 (бульв.
50-річчя Перемоги, 12), що обліковуються на балансі Білоцерківської ОДПІ ГУ
ДФС України у Київській області, опубліковані в газеті «Відомості приватизації» від
19.07.2017 № 56 (1076), визнано такими, що не відбулися у зв’язку з неподанням
заяв про участь у конкурсі.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
на право укладення договору оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 09.06.2017

Регіональне відділення, керуючись Порядком проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженим постановою КМУ від 31.08.11. № 906, повідомляє про результати проведення конкурсу на право укладення договору оренди.
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону та додаткових засідань: від 09.06.2017 № 374,
від 21.06.2017 № 372, від 06.07.2017 № 377, від 14.07.2017 № 378, від 24.07.2017
№ 381, від 28.07.2017 № 384 на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі Державного підприємства «Морський торговельний порт «Чорноморськ», а саме: частина нежитлових приміщень адміністративнопобутової будівлі (інв. № 4081, реєстровий № 1125672.2.РАЯИЮК0726) та будівля
складу № 24 (інв. № 4083, реєстровий № 1125672.2.РАЯИЮК0728) з рампою та
навісом, відкритий майданчик (мостіння), що прилягає до складу № 24, загальною
площею 20 020,10 м2 за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Сухолиманська, 72-73 конкурсною комісією прийнято рішення укласти договір оренди з
ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» (код за ЄДРПОУ 39322975).

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

ЖИТОМИРСЬКА область

ЗАКАРПАТСЬКА область

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

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

 Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи А – окреме індивідуально визначене майно – заглиблений склад площею 126,4 м2 (літ. Є). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Вільський шлях, 14. Балансоутримувач: ТОВ «АТТІ». Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості з метою продажу об’єкта приватизації на аукціоні. Кількість об’єктів: 1
об’єкт нерухомого майна площею 126,4 м2. Балансова (залишкова) вартість: 29
744,00 грн станом на 30.04.2017. Дата оцінки: 31.07.2017. 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’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок (0412) 42-04-18.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 2 079,4 м2 будівлі учбового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 34. Балансоутримувач: НовоградВолинська районна державна адміністрація Житомирської області (м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Новоград-Волинський економікогуманітарний коледж».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення (частина будівлі) спортзалу площею 462,96 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Ушакова, 40. Балансоутримувач: НовоградВолинська районна державна адміністрація Житомирської області (м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Новоград-Волинський економікогуманітарний коледж».
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’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок (0412) 42-04-18.

№ 61 (1081)

 Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2
загальною площею 756,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 88010, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3. Найменування балансоутримувача:
ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Мета проведення незалежної оцінки: приватизація
об’єкта державної власності групи А шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) основних засобів – 1. Балансова залишкова вартість
основних засобів незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів – 568 788,00 грн станом на 31.07.2015. Розмір земельної ділянки: окремо під об’єктом оцінки не виділена. Місце розташування земельної
ділянки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3. Цільове призначення
земельної ділянки: для розміщення виробничих приміщень, код 3.1.5. Правовий
режим земельної ділянки: право власності на земельну ділянку ПАТ «Ужгородський
Турбогаз». Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області (88000,
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 313).
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» та
наявності Свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (оцінки об’єктів у матеріальній формі).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); документів щодо практичного досвіду виконання робіт
з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна (додатки 2, 4).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця – до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 3-11) загальною
площею 175,7 м2 першого поверху будівлі літ. «А». Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Карпатської Січі, 38. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської служби України у Хустському районі
Закарпатської області (тел. (03142) 4-52-01). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з
оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного
користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 161,31 грн/м2 станом
на 16.07.2015. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 13-18) загальною
площею 163,9 м2 першого поверху будівлі літ. «А». Місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Іршава, вул. Шевченка, 40. Найменування балансоутримувача:
Управління Державної казначейської служби України у Іршавському районі Закарпатської області (тел. (03144) 2-30-50). Мета проведення незалежної оцінки: визначення
вартості для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312)
61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник

робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ КБ
«Приватбанк». Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 77,58 грн/м2 станом на 03.02.2014.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях); до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
На підставі показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної
оцінки мана, наданих ФДМУ листом від 22.05.2017 № 10-59-10064, максимальна
ціна послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання
переможця становить 2 200,00 грн.
Подібними об’єктами є приміщення, частини будівель, зокрема, офісна,
торговельно-офісна, торговельна нерухомість під заклади громадського харчування.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця – до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
2 160,8 м2, а саме: з № 1 до № 6 включно, з № 22 до № 28 включно загальною
площею 991,0 м2 підвального поверху захисної споруди цивільного захисту
(цивільної оборони), інв. № 2000076; з № 1 до № 4 включно, з № 13 до № 20
включно загальною площею 742,2 м2 підвального поверху захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), інв. № 2000073; з № 1 до № 5
включно, № 7, 29, 30, 31 загальною площею 427,6 м2 підвального поверху
захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони), інв. № 2000069,
що не увійшли до статутного капіталу ВАТ «Гамма» у процесі приватизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
ТОВ «Масса Групп». Платник робіт з оцінки: ТОВ «Масса Групп». Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: трактор МТЗ-572 (інв. № 400672), реєстраційний № 191253.6.ААБАБК623, пересувна підстанція ПКТП (інв. № 400632),
реєстраційний № 191253.6.ААБАБК622, що не увійшли до статутного капіталу ЗАТ «Гірничодобувна компанія «Мінерал» при приватизації. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Кар’єрна, 28.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Гірничодобувна компанія «Мінерал». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 241 загальною площею 7,1 м2 першого поверху будівлі (літ. Б-3), що не увійшло до статутного
капіталу ЗАТ «Запоріжбуд» у процесі приватизації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 62. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АРМАРІ». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення № 136 загальною площею 2,0 м2 першого поверху будівлі спортивного комплексу
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(літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 35.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,8278 гектарів. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Дніпровська, 35. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – розташування спортивного комплексу. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 9 622 843,88 грн. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна:
Запорізький національний університет. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Укрсиббанк».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень № 87, 89 площею
52,7 м2, приміщення № 88 загальною площею 85,0 м2 будівлі їдальні (літ. А’).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж». Платник робіт з оцінки: ФОП Ваврищук
С. А. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будівлі цирку (літ.
А-3) нежитлове приміщення № 36 та частина приміщення фойє № 32 площею 30,5 м2, загальною площею 60,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 41. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький державний цирк».
Платник робіт з оцінки: ФОП Слободяник В. П. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення з № 170 до № 196
включно з балконами загальною площею 340,4 м2 п’ятого поверху будинку артистів цирку (літ. А-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
просп. Соборний, буд. 137. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди. Балансоутримувач майна: ДП «Запорізький державний цирк».
Платник робіт з оцінки: ТОВ «Укрінто». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, № 10 загальною
площею 34,9 м2, вбудовані в перший поверх двоповерхової будівлі (літ. Г-2,
реєстровий № 02543845.1.ЧРИАЯГ003). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
71630, Запорізька обл., Василівський р-н, м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, буд.
25. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору
оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей».
Платник робіт з оцінки: ФОП Тищенко О. М. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2017.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване напівпідвальне приміщення їдальні чотириповерхового учбового корпусу № 1, реєстровий № 20507735.12.
ХАНШТД048, (літ. А-4, А1, А2, приміщення V, частини приміщення з № 1 до
№ 8/ включно, з № 10 до № 12 включно, № 20, № 21, № 31, № 34, № 35,
№ 37, з № 39 до № 41 включно, частина приміщення № 24 площею 27,9 м2)
загальною площею 405,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Іванова, буд. 97б. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж
ім. О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: ФОП Азманов О. В. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2017.
 10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх чотириповерхового учбового корпусу (літ. А-4), реєстровий № 03121267.1.ШВГЮПЕ001,
нежитлове приміщення № 17/ загальною площею 3,6 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 69083, м. Запоріжжя, вул. Музична, буд. 2а. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач
майна: Філія «Запорізький державний обласний навчально-курсовий комбінат»,
ідентифікаційний код 38758243 УДП «Укрінтеравтосервіс», ідентифікаційний код
21536845. Платник робіт з оцінки: ПАТ «МетаБанк». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
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 можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 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 у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну
пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання
претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. № 16.
Телефони для довідок: (061) 226-07-50; 226-07-66; 226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб.
№ 10) до 15.00 17.08.2017 (включно).
Конкурс відбудеться 22.08.2017 о 10.00 у РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Частина приміщення загальною площею 176,5 м2: (№ 109 – 47,2 м2,
№ 110 – 4,5 м2, № 111 – 13,6 м2, № 112 – 62,9 м2, № 113 – 6,7 м2, № 114 –
5,9 м2, № 115 – 20,2 м2, № 116 – 7,9 м2, № 117 – 7,6 м2 згідно з експлікацією)
на першому поверсі навчально-лабораторного корпусу № 5, що обліковується
на балансі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57. Запланована дата оцінки:
30.06.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ФОП Матіїв А. С.
 2. Частина приміщення котельні (літ. «Ю») площею 634,0 м2, що обліковується на балансі ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод»,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хриплинська, 11. Запланована дата оцінки:
30.06.2017. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Івано-Франківській області. Платник оцінки – ПП «Біос».
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
1) підтвердних документів; 2) пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання
послуг з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; 3) документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 2,2 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в
яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право
на надання таких послуг; інформація про претендента за встановленою формою
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента
містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств
тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні
та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових
відносинах з претендентом, а також залучаються ним до надання послуг з оцінки
та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
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оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або
подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає
рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово
голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться 30 серпня 2017 року о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ
по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. № 315, телефон для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, тел. для довідок 55-31-39.

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 поз. ХХVІІ, нежитлових приміщень поз. ХХХІІ, ХХХІІІ загальною площею 54,48 м2 та частки
площ спільного користування – 9,81 м2, що перебувають на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. За Рудкою, 35, 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: Приватне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.07.2017: 10 211,00 грн. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень першого
поверху навчального корпусу з готелем слухачів факультету підвищення
кваліфікації (корпус № 11) загальною площею 172,7 м2 (літ. «О», позиції:
зал їдальні (9) – 84,5 м2; підсобне приміщення (10) – 8,7 м2; умивальник
(13) – 2,4 м2; туалет (14) – 1,2 м2; кухня (21) – 25,8 м2; роздаточна (22) –
19,0 м2; коридор (LVI) – 8,7 м2; умивальник (LVIІ) – 1,3 м2; туалет (LVIІІ) –
1,1 м2; умивальник (LІХ) – 1,3 м2; туалет (LХ) – 1,1 м2; у тому числі площа
спільного користування: коридор (LХІ) – 17,6 м2), що перебувають на балансі
Тернопільського національного економічного університету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Львівська, 11а, 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 Мігенько Андрій Юрійович. Балансова залишкова вартість об’єкта
оцінки станом на 30.06.2017: 208 520,42 грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди ставу Матвіївці 1 (у т. ч.
контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні
споруди ставу Матвіївці 2 (у т. ч. контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск); гідротехнічні споруди ставу Піщатинці 1 (у т. ч. контурна дамба, роздільна дамба, водовипуск, водонапуск, водопостачальний канал), що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Тернопільська обл., Шумський р-н, на території
Матвіївської та Піщатинської сільських рад. 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
Рарок Марія Анатоліївна. Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на
17.07.2017: гідротехнічні споруди ставу Матвіївці 1 – 121 430,35 грн; гідротехнічні
споруди ставу Матвіївці 2 – 0,00 грн; гідротехнічні споруди ставу Піщатинці 1 – 0,00
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2017.
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’єкта оціночної діяльності, який подає заяву). Конкурсна документація має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
не повинен перевищувати 5 календарних днів. У своїх конкурсних пропозиціях
претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом згідно з законодавством.
До розгляду прийматимуться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки майна яких не перевищує: для об’єктів № 1, 2 – 2 200,00 грн; для об’єкта
№ 3 – 7 400,00 грн.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
При цьому, вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки всіх оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями листів від замовників оцінки із зазначенням позитивного
досвіду, або копіями висновків про вартість майна, чи витягів із звітів про оцінку
майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки,
завірених печаткою претендента.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості;
об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості
під заклади громадського харчування; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 3 –
нерухоме майно – інженерні споруди (гідротехнічні споруди, дамби).
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, (0352) 25-04-87.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору документального забезпечення та обробки документів з обмеженим доступом РВ ФДМУ по Тернопільській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.
Конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх,
зал засідань).

ХЕРСОНСЬКА 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: Єдиний (цілісний) майновий комплекс державного підприємства «Державне науково-виробниче підприємство «Винконсервпроект»
за адресою: 73025, м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), 124. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості ЄМК з метою продажу (наказ РВ ФДМУ
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі від 26.07.2017 № 292). Запланована
дата оцінки: 31.07.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж 28,2 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’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію
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 10 днів); документи щодо

практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за 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 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які
будуть залучені до проведення оцінки державного майна

 1. Об’єкт: нежитлові приміщення загальною площею 1 056,7 м2 (у тому
числі: нежитлові приміщення загальною площею 243,5 м2 на першому поверсі, другий поверх загальною площею 402,3 м2 та третій поверх загальною
площею 410,9 м2) триповерхової будівлі ремонтно-механічної майстерні (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ002) та складські приміщення загальною
площею 307,2 м2 (реєстровий № 01034707.5ФННМЯЕ004), що перебувають
на балансі Олешківського міжрайонного управління водного господарства, за адресою: м. Херсон, вул. Вишнева (Блюхера), 60. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Николаос». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Об’єкт: мостіння (№ 1) з бетонної плитки площею 12,0 м2 на території
СОТ «Буревісник», що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: Херсонська обл., смт Лазурне, вул. Курортна, 5. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Грицина Владислав Володимирович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
 3. Об’єкт: мостіння (№ 2) з бетонної плитки площею 12,0 м2 на території
СОТ «Буревісник», що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: Херсонська обл., смт Лазурне, вул. Курортна, 5. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Грицина Владислав Володимирович. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
 4. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею
17,5 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку, що перебуває на балансі ДНЗ
«Вище професійне училище № 2 м. Херсона», за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 52. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ПФ «ЮПО». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.07.2017.
 5. Об’єкт: оздоровчий табір «Фрегат», що перебуває на балансі Херсонської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»
(Адміністрація Херсонського морського порту), за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Кізомис, вул. Набережна, б/н. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Укравіт». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при
укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.07.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована
учасником конкурсу у конкурсній пропозиції становить не більше ніж: для об’єктів
нерухомого майна (нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – 2,2 тис. грн, для
комплексу будівель та споруд – 10,7 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’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00
через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок
(0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення площею 23,4 м2 на другому поверсі будівлі відділення поштового зв’язку. Балансоутримувач – Хмельницька
дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: вул. Л. Українки, 112, м. Полонне, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ДП «Центр державного земельного кадастру». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість
комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 17,9 м2 на першому
поверсі будівлі районного вузла зв’язку. Балансоутримувач – Хмельницька
дирекція ПАТ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта: вул. Миру, 15, м. Деражня,
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.08.2017. Строк виконання робіт – до
5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Галушка Ольга Людвигівна. Подібними
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 24,2 м2 на першому
поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.07.2017. Строк виконання робіт – до 5
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області.
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «ДКМ Інфосервіс». Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Адреса конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Тел. для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

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

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

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі адмінбудівлі (кабінети № 6, № 7) площею 36,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Гагаріна, 4, м. Монастирище, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Вальчук Т. М. Дата оцінки: 31.07.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого
поверху будівлі (кабінети №1, № 2, № 3) площею 89,3 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаська регіональна філія Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 135, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АС». Дата
оцінки: 31.07.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
 1. Об’єкт державної власності групи А – єдиний майновий комплекс
Черкаського державного комерційного житлово-побутового підприємства
«Житлосервіс», код за ЄДРПОУ 31782788 (18018, м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 261/1). Дата оцінки: 31.07.2017. Кількість об’єктів необоротних активів: основні
засоби в кількості 42 од. Розмір статутного капіталу: 2 258,00 тис. грн. Балансова
залишкова вартість основних засобів єдиного майнового комплексу Черкаського
державного комерційного житлово-побутового підприємства «Житлосервіс» –
512 125,68 грн станом на 01.04.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення)
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не
більше 8 календарних днів), запечатану в окремому конверті.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 22.05.2017 № 10-59-10064 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у І кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
один об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 200,00
грн; окремо розташовані будівлі – 4 400,00 грн, комплекс будівель та споруд –
10 700,00 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 8 900,00 грн; цілісні майнові
комплекси – 28 200,00 грн, визначення розміру збитків, завданих державі, –
5 600,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 16 серпня 2017 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 21 серпня 2017 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.
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Дата
Вид варНазва об’єктів
Платник
Замовник
оцінки
тості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Частина нежитлового приміщення площею
31.08.17 Ринкова ТОВ «Локо Ді- РВ ФДМУ по
1,0 м2 електромеханіка проводового зв’язку
джітал»
Київській обв будівлі пасажирській за адресою: Київська
ласті
обл., м. Немішаєве, вул. Залізнична, 9, що
перебуває на балансі ВП «Коростенське БМЕУ»
регіональної філії «Південно-Західна залізниця»
ПАТ «Укрзалізниця»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Нерухоме майно площею 745,05 м2 за адресою: 31.08.17 Ринкова ТОВ «Поза- РВ ФДМУ по
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Глібівка,
міський ди- Київській общо перебуває на балансі ДП «Український
тячий заклад ласті
інститут інженерно-технічних розвідувань для
відпочинку та
будівництва»
оздоровлення
«Казка»
Нежитлове приміщення площею 12,6 м2 на
31.08.17 Ринкова ТОВ «Фінанс РВ ФДМУ по
першому поверсі МСЧ РСП «Київцентраеро»
– Лайн»
Київській обУкраероруху за адресою: Київська обл., м. Боласті
риспіль, Аеропорт, що перебуває на балансі Регіонального структурного підрозділу Київського
районного центру «Київцентраеро» Державного
підприємства обслуговування повітряного руху
України (РСП «Київцентраеро» Украероруху)
Майданчик площею 1 000,0 м2 за адресою: Ки- 31.08.17 Ринкова ТОВ «Костал РВ ФДМУ по
ївська обл., м. Переяслав-Хмельницький, просп.
Україна»
Київській обЧервоноармійців, 2, що перебуває на балансі ДП
ласті
«Виробниче об’єднання «Київприлад»
Нежитлові приміщення загальною площею
31.08.17 Ринкова ТОВ «УкрРВ ФДМУ по
182,95 м2 за адресою: Київська обл., смт Костандрев»
Київській обцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 2, що переласті
бувають на балансі Консорціуму «Військовобудівельна індустрія»
Частина будівлі гаража (інв. № 10300060)
31.08.17 Ринкова ТОВ «ГрінРВ ФДМУ по
площею 999,3 м2, частина будівлі ковальськобернер»
Київській обпресового цеху (інв. № 10300076) площею
ласті
81,9 м2 та частина нежитлової будівлі центрального складу (інв. № 10300058) площею 377,5 м2
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул.
О. Білана, 1, що перебувають на балансі КП
«Кіровгеологія»
Гідротехнічні споруди ставка «Красне-1» (інв. 31.08.17 Ринкова ФОП Зімник РВ ФДМУ по
№ 467), реєстровий номер 25592421.31.
І. П.
Київській обААЕЖАД150, за адресою: Київська обл., Обуласті
хівський р-н, у межах Красненської Першої
сільської ради, що перебуває на балансі ДП
«Укрриба»
Нерухоме майно загальною площею 655,0 м2, 31.08.17 Ринкова ТОВ «Патріо- РВ ФДМУ по
а саме: склад отрутохімікатів загальною плоти Софії»
Київській общею 150,0 м2, побутове приміщення складу
ласті
отрутохімікатів загальною площею 145,0 м2,
склад мінеральних добрив загальною площею
360,0 м2 за адресою: Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка,
вул. Леніна, 63, що перебувають на балансі ДП
«Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат
«Пуща-Водиця»
Нежитлові приміщення площею 83,9 м2 за
31.08.17 Ринкова ФОП Шев- РВ ФДМУ по
адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Неченко Г. Г.
Київській обзалежності, 148, що перебувають на балансі
ласті
Управління поліції охорони в Київській області
Приміщення № 99 площею 17,2 м2 на 2-му
31.08.17 Ринкова ТОВ «Авіацій- РВ ФДМУ по
поверсі будівлі надземних перонних бригад
на компанія Київській об(інв. № 47468) за адресою: Київська обл., Бо«Роза вітрів» ласті
риспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»

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 за № 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’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу)
та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
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 31.08.2017 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул.
Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, телефон для довідок
200-25-36.

ПІДСУМКИ
Інформація РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для здійснення незалежної оцінки майна,
що відбувся 14.03.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза»
(м. Житомир, вул. Перемоги, 11) по об’єкту: нежитлові приміщення площею 67,9
м2 першого поверху будівлі (літ. А-2), що перебувають на балансі Державної
установи «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони
здоров’я України» та знаходяться за адресою: Житомирська обл., смт Ружин, вул.
О. Бурди, 53 (вартість виконання – 1750,00 грн, строк виконання – 4 календарних
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-СеРВ іс-Консалт» (м. Житомир, вул. Довженка, 39, кв. 184) по об’єкту: гаражі площею 783,1 м2 (літ. Б) та частина складу будівельних матеріалів площею 156,9 м2 (літ. В), що перебувають на балансі
Концерну «Військторгсервіс» та знаходяться за адресою: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський вул. Шевченка, 50 (вартість виконання – 1700,00 грн,
строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення
договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» (м. Житомир, вул. Котовського, 60, кв. 11) по об’єкту: нежитлові приміщення площею 417,4 м2 будівлі
свинарника та будівлі забійного цеху площею 36,1 м2, що перебувають на балансі
Житомирської філії концерну «Військторгсервіс» та знаходяться за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, смт Новогуйвинське, вул. Заводська, 2 (вартість
виконання – 1700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою продовження договору оренди.

Продаж об’єктів групи Е
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж державного пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «Спільне українськоказахстансько-російське підприємство з виробництва
ядерного палива» на аукціоні
Найменування: державний пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство
з виробництва ядерного палива» у кількості 16 149 (шістнадцять тисяч сто сорок
дев’ять) штук, що становить 33,333 % статутного капіталу товариства.
Місцезнаходження: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 31, тел. (068)
140-96-95.
Код за ЄДРПОУ 31725693.
Розмір статутного капіталу: 2 422 350,00 (два мільйони чотириста двадцять дві
тисячі триста п’ятдесят) гривень.
Основні види діяльності (за КВЕД): 72.19 дослідження й експериментальні
розробки у сфері інших природничих і технічних наук.
Номінальна вартість пакета акцій: 807 450,00 (вісімсот сім тисяч чотириста
п’ятдесят) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 921 000,00 (дев’ятсот двадцять
одна тисяча) гривень.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство:
відсутня.
Обсяги викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище: відсутні.
Засоби платежу: грошові кошти.
Показники економічної діяльності за останні три роки
Показник
Баланс активів і пасивів, тис. грн
Рентабельність, %
Вартість власного капіталу, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн

2014 р.
913,00
–
477,00
-113,00
360,00

2015 р.
102 429,00
2,4
4 445,00
3 968,00
165 148,00

2016 р.
127 850,00
–
3 340,00
-113,00
102 687,00

Показники господарської діяльності станом на 31.03.2017
Показник
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
Балансова вартість основних фондів, тис. грн
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів)
Дебіторська заборгованість, тис. грн
Кредиторська заборгованість, тис. грн

Значення показника
7
56,00
76 %
27 120,00
124 640,00

Умови аукціону.
Аукціон з продажу державного пакета акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстанськоросійське підприємство з виробництва ядерного палива» у кількості
16 149 штук, що становить 33,333 % статутного капіталу товариства (далі
– аукціон), буде проведено у Фонді державного майна України 30 серпня
2017 року об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9,
кімн. 303 (3-й поверх).
Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.
В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів
приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна».
До участі в аукціоні не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади; працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб;
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
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фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в аукціоні особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28
квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».
Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств,
заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на
території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).
Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
(поштою або у скриньку для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду
державного майна України).
Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 22 серпня 2017 року
до 18.00.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому
числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно
до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»;
для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів
про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію); для
потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий
стан.
Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати до державного органу
приватизації документ про розподіл статутного капіталу серед учасників.
Відповідальність за достовірність, повноту поданих документів та обов’язок
довести своє право на придбання об’єктів державної власності покладається на
покупця.
Згідно зі ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше
ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству
письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення
повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних
паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру
лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна»
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції,
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі,
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб’єкта господарювання. Порядок подання
та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції.
Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Спільне українськоказахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» у розмірі
одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 (сімнадцять) гривень, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні
з продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Спільне
українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива», одержувач – Фонд державного майна України;
грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета
акцій приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстанськоросійське підприємство з виробництва ядерного палива», що становить відповідно 92 100,00 (дев’яносто дві тисячі сто) гривень, які вносяться на рахунок
№ 37316021000058 в Державній казначейській службі України м. Києва, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 00032945;
призначення платежу: внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни
продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Спільне
українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива», одержувач – Фонд державного майна України.

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в іноземній валюті:
Реєстраційний Одержувач: Фонд державного майна
Receiver: The State Property Fund
внесок у сумі
України
of Ukraine
17,00 гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова,18/9,
Address: 18/9 Generala Almazova
(за курсом
м. Київ, 01133, Україна
Street, Kyiv, 01133, Ukraine
Національного Рахунок: 25206010023277
Account: 25206010023277
банку України Банк одержувача: ПАТ «Державний
Bank of receiver: Joint-Stock company
на день сплати експортно-імпортний банк України»
«State Export Import Bank of Ukraine»
реєстраційно- Адреса: вул. Антоновича, 127,
Address: 127 Antonovycha Street,
го внеску)
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
МФО: 322313
MFO: 322313
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: реєстраційний Purpose of payment: the registration
внесок для прийняття участі у аукціоні з
payment for the participation in the
продажу державного пакета акцій приcompetition on a sale of the state block
ватного акціонерного товариства «Спільне of shares «Ukraine-Kazakhstan-Russia
українсько-казахстансько-російське підпри- Private Joint Stock Company on nuclear
ємство з виробництва ядерного палива»
fuel production»
Реквізити для сплати грошових коштів у розмірі 10 % від початкової
ціни продажу державного пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва
ядерного палива» в іноземній валюті:
Грошові кошти у розОдержувач: Фонд державного
Receiver: The State Property Fund
мірі 10 % від початмайна України
of Ukraine
кової ціни продажу
Адреса: вул. Генерала
Address: 18/9 Generala Almazova
державного пакета
Алмазова,18/9, м. Київ, 01133,
Street, Kyiv, 01133 Ukraine
акцій приватного акці- Україна
Account: 25206010023277
онерного товариства
Рахунок: 25206010023277
Bank of receiver: Joint-Stock
«Спільне українськоБанк одержувача: ПАТ «Державний company «State Export Import Bank
казахстанськоекспортно-імпортний банк України» of Ukraine»
російське підприємство Адреса: вул. Антоновича, 127,
Address: 127 Antonovycha Street,
з виробництва ядерного м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
палива», що становить МФО: 322313
MFO: 322313
відповідно 92 100,00
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
гривень
Призначення платежу: внесок
Purpose of payment: the deposit
(за курсом
грошових коштів у розмірі 10 % по- of funds in the amount of 10% of
Національного
чаткової ціни продажу державного
the initial price of a sale of the state
банку України на
пакета акцій приватного акціонерного block of shares «Ukraine-Kazakhstanдень сплати)
товариства «Спільне українськоRussia Private Joint Stock Company on
казахстансько-російське підприєм- nuclear fuel production»
ство з виробництва ядерного палива»
Умови проведення аукціону.
Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу будьхто з учасників аукціону не висловив бажання придбати державний пакет акцій у
статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Спільне українськоказахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» за оголошеною початковою ціною особа, уповноважена на проведення аукціону, припиняє
торги. Аукціон вважається таким, що не відбувся.
Якщо більше одного учасника аукціону одночасно погодилися придбати пакет акцій у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Спільне
українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» за запропонованою ціною (вищою за початкову) особа, уповноважена на
проведення аукціону, оголошує наступну ціну згідно з кроком торгів.
Крок торгів – 10 % початкової ціни продажу пакета акцій у статутному капіталі
приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстансько-російське
підприємство з виробництва ядерного палива».
У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану особою, уповноваженою на проведення аукціону, наступну ціну за
пакет акцій у статутному капіталі товариства, особа, уповноважена на проведення
аукціону, оголошує переможцем аукціону того учасника аукціону, заява на участь в
аукціоні якого була зареєстрована Фондом державного майна України раніше.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує кожне наступне збільшення ціни згідно з кроком торгів. Учасники аукціону можуть запропонувати більшу,
ніж оголошена особою, уповноваженою на проведення аукціону, ціну шляхом підняття
номеру квитка учасника аукціону та оголошення своєї пропозиції ціни з голосу.
Особа, уповноважена на проведення аукціону, оголошує наступну ціну за пакет
акцій у статутному капіталі товариства збільшивши її на крок торгів від запропонованої учасником аукціону з голосу.
У разі якщо ніхто із учасників аукціону не погодився протягом трьох хвилин на
запропоновану ціну, переможцем аукціону вважається той учасник аукціону, який
запропонував найвищу ціну.
У разі якщо для участі в аукціоні з продажу державного пакета акцій у статутному
капіталі приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстанськоросійське підприємство з виробництва ядерного палива» подано заяву від одного
покупця, зазначений державний пакет акцій може бути проданий безпосередньо
такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.
Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Спільне українськоказахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 31.
З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного майна України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту
приватизації за телефонами (+38044) 200-36-56, 200-35-29, 200-32-29 у робочі дні
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45.

7 серпня 2017 року

8
Продаж пакетів акцій на фондовій біржі
Управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 280-29-10
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛІМІНЕРАЛ», що приватизується

Продовження таблиці

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

Значення показника

05762281
ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал»
82172, Львівська обл., м. Дрогобич, м. Стебник,
вул. Дрогобицька, 127
Розмір статутного капіталу товариства, грн
59 647 000,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
15 191 360
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
6,367
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
4 861 235,20
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
121
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
380,02
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
0
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
369 304

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
0
0
0
-13794

4
0
0
0
-14247

5
0
0
0
-16903

101014
306
0
0

96089
28484
0
0

91390
277914
2600
0

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

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ», що приватизується
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

Значення показника

02574248
ПрАТ «Туристичний комплекс «Черемош»
58017, Чернівецька обл., м. Чернівці, Шевченківський р-н, вул. Комарова, 13а
Розмір статутного капіталу товариства, грн
48 851 428,50
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
18 880 068
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
9,662
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
16 992 061,20
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
18
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Так
Площа земельної ділянки, га
2,7
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн

5
6
7
8
9

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2

3
212
1300
16
-1620

4
297
1412
21
-1008

5
244
5450
4,5
-9011

26493
1154
1
0
27647

25331
1144
1
0
26475

230500
808
1
0
231308

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

Значення показника

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Найменування показника

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2

3
63651,3
46047,9
138,2
-32217,8

4
292511
162861
179,6
3067

5
16395
13638
120,2
-109377

29371,1
251009,4
2185,2
0

15651
709454
14
0

12633
682123
0
0

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

5
369304

68662
0
290
32368
0
101320

52758
0
290
71525
0
124573

35855
0
290
333159
0
369304

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
З 2003 року виробництво мінеральних добрив на підприємстві зупинено, через що на підприємстві викиди та скиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище відсутні
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Провадження у справі про банкрутство відсутнє
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Київська міжнародна фондова біржа
Місцезнаходження фондової біржі
01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
Телефон для довідок
(044) 490-57-88
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
31.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
Продовження таблиці

1

2

10
11
12
13
14
15

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

ПАСИВ

3

4

5

21493
36
1577
4541
0
27647

20485
80
2017
3893
0
26475

223215
135
3110
4848
0
231308

Найменування показника

Значення показника

Продовження таблиці

00385661
ПАТ «Браїлівське»
23130 Вінницька обл., Жмеринський р-н, смт Браїлів, вул. Заводська, 7
Розмір статутного капіталу товариства, грн
3 941 840,00
Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт.
1 019 240
Кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, %
6,464
Номінальна вартість однієї акції, грн
0,25
Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн
1936556,00
Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення)
Бездокументарна
Середньооблікова чисельність працівників, осіб
0
Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні)
Ні
Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (так/ні) Ні
Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні)
Ні
Площа земельної ділянки, га
0,0
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), %
0
Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ, найменування) 32112, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України»
Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування)
30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
16 395
Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн
694 756

17
18
19

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

4
124573

Найменування фондової біржі
Фондова біржа «Перспектива»
Місцезнаходження фондової біржі
м. Дніпро, вул. Воскресенська, 30
Телефон для довідок
(056) 373-95-94
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
30.08.2017
Час початку торговельної сесії
12.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни /
АЗЦ
АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

10
11
12
13
14
15

3
101320

ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок торгів на фондовій біржі України пакетом акцій акціонерного товариства
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРАЇЛІВСЬКЕ», що приватизується
№
Найменування показника
з/п
1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ
2 Найменування товариства
3 Місцезнаходження товариства

Баланс активів, тис. грн

№
з/п
1
2
3
4
5
6

30370711, ПАТ «Національний депозитарій України»
244,0
231 308,0

Найменування показника

2

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства
Підприємство не має шкідливого впливу на довкілля та не забруднює навколишнє середовище
ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 30.01.2017 порушено провадження у справі № 926/4739-б/16 про банкрутство ПрАТ «Туркомплекс «Черемош»

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується
№
з/п
1
1
2
3
4

1
9

1
9

Баланс активів, тис. грн

2

10
11
12
13
14
15

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

Відомості про екологічний стан відсутні

ПАСИВ

3
280380,5

4
725105

5
694756

-27517,8
5481,6
49516,1
252900,6
0
280380,5

-32596
0
95755
661946
0
725105

-141973
0
145403
691326
0
694756

ВІДОМОСТІ
про екологічний стан підприємства

ВІДОМОСТІ
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства
Порушено провадження у справі про банкрутство
ІНФОРМАЦІЯ
про місце та строк проведення торгів
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Найменування показника

Значення показника

Найменування фондової біржі
Українська міжбанківська валютна біржа
Місцезнаходження фондової біржі
04070, м. Київ-23, вул. Межигірська, 1
Телефон для довідок
461-54-34
Дата торговельного дня (дня проведення торгів)
30.08.2017
Час початку торговельної сесії
11.00
Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон зниження ціни / АБОЦ – аукціон
АЗЦ
без оголошення ціни)
7
Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів)
Поновлення торгів
Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції»
та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017
роках», відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998
року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня
2012 року № 216-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).
До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» не можуть бути покупцями, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Указу Президента України від 16 вересня
2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про
застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
Разом із заявою для участі в приватизації об’єкта державної власності подаються: інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан.
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