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19 серпня 2016 року Фонд державного майна України
святкує 25-річчя з дня утворення

Новий логотип ФДМУ,
розроблений
до 25-ї річниці,
символізує прозорість,
професійність
і чесність діяльності

З 19 серпня 1991 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів УРСР № 158
здійснення повноважень щодо захисту майнових прав держави та реформування
відносин власності в країні було покладено на новостворювану інституцію – Фонд
державного майна України.
Фонд державного майна України є центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди,
використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної
власності, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності.
Наразі Фонд державного майна України підбиває підсумки 25-річної роботи. Так,
до державного бюджету перераховано: від приватизації державного майна – понад

63 млрд грн, надходження від оренди державного майна – понад 9 млрд грн, дивідендів – понад 7 млрд грн. Загалом Фонд державного майна України за 25 років діяльності
забезпечив надходження до державного бюджету у сумі понад 80 млрд грн.
За роки приватизації роздержавлено більш як 130 тисяч об’єктів, у приватизовані об’єкти інвестовано понад 32 млрд грн.
Також на контролі органів приватизації постійно перебувають близько
20 тисяч чинних договорів оренди.
Сьогодні перед Фондом державного майна України ставиться багато нових
задач, покликаних насамперед захищати державні інтереси, діяти прозоро та відкрито відповідно до вимог часу і з використанням найсучасніших технологій.
Віримо, що нашому колективу все під силу!

Бажаємо колективу Фонду державного майна України не зупинятися на досягнутому, слідувати найвищим стандартам в роботі
та постійно розвиватися і йти в ногу з часом. Добра і злагоди, щастя і міцного здоров’я, творчої наснаги і професійного зростання!
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Засновник і видавець –
Фонд державного майна України
Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.

Додаток виходить щопонеділка та щосереди

Передплатний індекс 22437
На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня
2011 р. №  589-р «Про схвалення Концепції створення Національної системи
опрацювання звернень до органів виконавчої влади» з метою оперативного
реагування на пропозиції та зауваження громадян та їх об’єднань, для надання
відповідей та роз’яснень на звернення з питань діяльності
у Фонді державного майна України
за номером телефону 254-29-76
працює «гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні звернення заявників
та надається інформація щодо структурного підрозділу Фонду, до компетенції
якого належить питання заявника.

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

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

ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлові приміщення двоповерхової прибудови до будівлі
бойлерної площею 142,7 м2.
Адреса об’єкта: 21100, м. Вінниця, вул. Короленка, 31а.
Балансоутримувач: ПАТ «Вінницяобленерго», код за ЄДРПОУ 00130694.
Адреса балансоутримувача: 21050, м. Вінниця, вул. Магістратська, 2.
Відомості про об’єкт: нежитлові приміщення двоповерхової прибудови до
будівлі бойлерної 1987 р. загальною площею 142,7 м2. Приєднані до електропостачання, водопостачання, каналізації, опалення. Стан приміщень можна вважати
як такий, що потребує ремонту.
Початкова ціна без ПДВ – 566 134,00 грн, ПДВ – 113 226,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 679 360,80 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін
за актом передачі.
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 67 936,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 05.09.2016 до 17.00
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.09.2016 Українською
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46, 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: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2 –
2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а1 – 1, ґанком літ. а, навісами
літ. А1, Б, воротами № 1, № 2.
Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПАТ «Євраз – Дніпропетровський металургійний завод
ім. Петровського» (ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля овочесховища літ.
А-1 з прибудовами – літ. А1 – 1, А2 – 2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою
літ. а1 – 1, ґанком літ. а, навісами літ. А1, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови – 1990.
Земельна ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває у користуванні ПАТ
«Євраз – Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Документи
на право користування відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 039 123, 00 грн, ПДВ – 407 824,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 446 947,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору
купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
у ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 244 694,76 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 – будівля овочесховища, розташованого за адресою:
49000, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 05
вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено публічним акціонерним товариством Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів» в особі філії «Дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.
net.ua) 09 вересня 2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті публічного акціонерного товариства
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» http://
nmac.net.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр» публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, оф. 10) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 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 Регіональному відділенні 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ.
С-2, загальною площею 1486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи
літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2, приямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2,
навіс літ. СЇІV -1, склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок літ. сж, склад
металу літ.СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, внутрішньодворові
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ФДМУ – 25 років

мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський
інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.
Адреса об’єкта: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34.
Балансоутримувач: ЄДРПОУ 14313332, Публічне акціонерне товариство «Дніпровський машинобудівний завод» за адресою: 49055, Дніпропетровська обл.,
м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою групу інвентарних
об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2
(1972 року), сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ.СI-1, загальною площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотраси
літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 (1976
року), навіс літ. СЇІV -1 (1976 року), склад літ.СЖ-1, загальною площею 176,0 м2
(1972 року), ґанок літ. сж, склад металу літ.СЗ-1, загальною площею 79,7 м2 (1972
року), № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація
управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання –
163 од. На теперішній час об’єкт не експлуатується. Земельна ділянка під об’єкт
приватизації окремо не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 6 043 924,00 грн, ПДВ – 1 208 784,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 252 708,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших правил по утриманню об’єкта та дотримання санітарно-екологічних
норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації покупцем вирішується
самостійно в порядку, встановленому чинним 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; 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 нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору
купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
у ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 725 270,88 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 – групи інвентарних об’єктів, розташованого за адресою:
Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 05 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено публічним акціонерним
товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» в особі філії «Дніпропетровський аукціонний центр» (http://
nmac.net.ua) 09 вересня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» http://
nmac.net.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр» публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, оф. 10) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772 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 Регіональному відділенні 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої автомобільної колони у складі: будівля складу ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2; автобус
IКАРУС №49-97 ЯАА; автобус IКАРУС №49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091 № 45-86 ЯАА.
Адреса об’єкта: м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39.
Балансоутримувач: ЄДРПОУ 02139245, Товариство з додатковою відповідальністю «Автопромінь» за адресою: 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Філософська, 39.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова цегляна будівля складу
ПАРМ (літ. Л-1) площею 368,9 м2 без підвалу, складається з трьох окремих боксів
площами: 167,9 м2, 101,7 м2, 99,3 м2. Вхід до кожного боксу окремий, здійснюється
через металеві ворота. Рік побудови – 1967.
Будівля розташована на території автотранспортного підприємства в глибині
двору. Територія підприємства огороджена. Є під’їзд до об’єкта. Поблизу розташовані зупинки громадського транспорту. Будівля обладнана системою електропостачання. Опалення, водопостачання та каналізація відсутні.
Будівля потребує проведення поточних ремонтних робіт.
Автобус IКАРУС №49-97 ЯАА; автобус IКАРУС №49-98 ЯАА; автобус ТОР 42091
№45-86 ЯАА розукомплектовані, підлягають ліквідації на брухт.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 767 689,00 грн, ПДВ – 153 537,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 921 226,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; зняти автотранспорт з обліку в органах ДАІ; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який
здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом
приватизації, вирішується покупцем самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти
його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням договору
купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
у ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 92 122,68 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 – група інвентарних об’єктів – державне майно розброньованої автомобільної колони, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ,
вул. Філософська, 39»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 05 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено публічним акціонерним
товариством Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі філії «Дніпропетровський аукціонний центр» (http://
nmac.net.ua) 09 серпня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових
пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайті публічного акціонерного товариства
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» http://
nmac.net.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр»
публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, оф.
10) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином
засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772 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 Регіональному відділенні ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, к.
36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45,
тел.: (056) 744-11-41.

17 серпня 2016 року

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівля лазні.
Адреса об’єкта: 09035, Київська область, Сквирський район, с. Руда, вул. Заводська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ
«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда,
вул. Заводська, 27.
Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну, прямокутну в
плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962. Загальна
площа – 207,5 м2, яка складається з основної частини площею 150,4 м2 та допоміжної
(підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни цегляні, облицьовані плиткою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога цементна.
Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні отвори дерев’яні. Внутрішні інженерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають у неробочому стані. Загальний
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цукровий завод».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 198 000,00 грн, ПДВ – 39 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 237 600,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 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 проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 23 760,00 грн, що становить 10% від початкової
ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі
України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне відділення
Фонду державного майна України по Київській області (призначення платежу: «10 %
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 23 760,00 грн, без ПДВ»).
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187003001567
в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач:
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 09 вересня
2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua. Кінцевий термін прийняття заяв на
участь в аукціоні – 05 вересня 2016 року до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду державного майна України 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.

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по
переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства
Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація».
Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна
Промислова, 35.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Техноконсалтинг» (код за ЄДРПОУ 31242657) (зберігач).
Юридична адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 1.
Види діяльності за КВЕД: лісопильне та стругальне виробництво.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять будівлі: будівля прохідної площею
17,9 м2; будівля машинної обробки площею 568, 2 м2; будівля цеху підготовки інструментів площею 256,8 м2; триповерхова будівля адміністративно-побутового
корпусу площею 536,3 м2; будівля електропідстанції площею 67,0 м2; будівля котельні площею 94,4 м2; будівля лісопильної дільниці площею 604,3 м2; не завершений будівництвом складальний цех (готовність 94 %) площею 1 223,5 м2; склад
пиломатеріалів (відкрита розвантажувальна площадка) площею 240,0 м2; споруди;
120 одиниць обладнання, частина якого потребує капітального ремонту.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються.
Об’єкт перебував в оренді. Рішенням господарського суду Львівської області
від 29.06.2011 договір оренди розірвано. Господарська діяльність на об’єкті не
проводилась з 2010 року.
Станом на 31.03.2016: первісна вартість основних фондів – 3 494,8 тис. грн;
залишкова вартість основних фондів – 475,2 тис. грн; незавершені капітальні інвестиції – 1 944,6 тис. грн; дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 395 268,00 грн, ПДВ – 1 479 053,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 8 874 321,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить
887 432,16 грн.
Умови продажу об’єкта:
вид діяльності покупець вирішує самостійно; створення робочих місць; створення безпечних та нешкідливих умов праці; покупець зобов’язаний здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта приватизації,
в установленому законом порядку; питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох років та у період чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної сплати ціни
продажу за погодженням державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням, із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань,
не виконаних покупцем на момент такого відчуження.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 05.09.2016.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним
товариством Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» в особі Філії «Львівський аукціонний центр» 09.09.2016,
час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня
2015 р. за №1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.
net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК
«Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46а) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів,
вул. Сахарова, 46а) тел. 032 297-05-40, тел.: 032 297-05-41 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032)
261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль,
вул. Сонячна,5а.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код
за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В.
Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: цегляний гараж, зблокований з іншими приміщеннями
гаражів. Висота приміщення – 2,55 м. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, дах
плоский, покрівля – рулонна, підлога – бетон, наявне електроосвітлення.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 62 900,00 грн, ПДВ –12 580,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 75 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта – 7 548,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору
купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження покупцем
об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 05.09.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 09 вересня 2016 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.com.ua,
e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2А),
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража
літ. «Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об’єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Котляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код
за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В.
Чорновола, 4.
Відомості про об’єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудови – орієнтовно 80-ті роки. Одноповерхова будівля складається з трьох приміщень,
в одному з яких наявна оглядова яма. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон,
дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного
управління статистики у Львівській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 103 400,00 грн, ПДВ – 20 680,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 124 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни продажу об’єкта –
12 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної
сплати ціни продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн, та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Сума грошових коштів у розмірі 10% початкової ціни об’єкта вноситься на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по
Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 05.09.2016 до 16.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» 09 вересня 2016 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25
вересня 2015 за № 1147/27592.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.com.ua,
e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська,2А) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а), тел.: (044) 337-23-61,
337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3,
3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
1. Назва об’єкта: нежитлова будівля площею 442,9 м2.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого, 34.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 442,9 м2. Рік побудови – 1953. Об’єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,187 га, кадастровий номер: 5310700000:06:068:0025,
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 704 117,00 грн, ПДВ – 140 823,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 844 940,40 грн.
Грошові кошти у розмірі 84 494,04 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.
2. Назва об’єкта: нежитлова будівля площею 360,0 м2.
Адреса об’єкта: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Старо-Троїцька, 3.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Полтавській області, ЄДРПОУ 26304855.
Адреса балансоутримувача: 36039, м. Полтава, вул. Сінна, 16.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля. Фундамент бетонний;
стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яне; покрівля – шифер; підлога дерев’яна. Загальна площа – 360,0 м2. Рік побудови – 1892. Об’єкт розташований в центральній зоні міста Лубни. Стан будівлі незадовільний.
Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на
земельній ділянці площею 0,0534 га, кадастровий номер: 5310700000:06:069:0012,
цільове призначення: для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Користувач земельної ділянки: Державна
судова адміністрація України територіальне управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 605 993,00 грн, ПДВ – 121 198,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 727 191,60 грн.
Грошові кошти у розмірі 72 719,16 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ
22527015, банк одержувача: Держказначейська служба України, МФО 820172,
р/р № 37318055009476.
Умови продажу об’єктів:
у встановлений договором купівлі-продажу строк сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації; у встановлений договором купівлі-продажу строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання
користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно, в межах
чинного законодавства, після набуття права власності на об’єкт; не відчужувати
об’єкт приватизації до повної сплати за об’єкт; надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов цього договору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбавають об’єкт приватизації,
у разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
власника всіх зобов’язань за договором виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується
Фондом державного майна України; у разі подальшого відчуження приватизованого
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації надати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення
до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 №772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Плата за об’єкти приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться одержувачу: РВ ФДМУ по Полтавській об-
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ФДМУ – 25 років
ласті, ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО
831019, р/р № 37185500900001.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею (http://uub.com.ua) 09 вересня 2016 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Української універсальної біржі:
http://auk@uub.com.ua. Термін прийняття заяв – до 05 вересня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктами приватизації можна в робочі дні за місцем їх розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418,
тел. (0532) 2-24-86.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж,
Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2-8.
Адреса об’єкта: вул. Леніна, 6, с. Гельмязів, Золотоніський р-н, Черкаська обл.,
19715.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація, ЄДРПОУ
00022668.
Адреса балансоутримувача: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18000.
Інформація про об'єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком загальною
площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою», розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний технічний стан
задовільний; фізичний знос – 39,9%. Будівля не експлуатується, потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі: насосна

станція (34,2 м2), котельня (105,8 м2), гараж (64,3 м2), гараж (74,2 м2), убиральня
(3,7 м2) – побудовані з червоної цегли. Загальний технічний стан задовільний.
Фізичний знос – 26,5 %. Будівлі не експлуатуються, потребують капітального ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання,
каналізація – недіючі. Загальна площа земельної ділянки – 3 680,0 м2. На земельній
ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому залізобетонному підземному
приямку металева ємність на 8 м3 для зберігання рідкого палива, яка конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що знаходиться за адресою: с.
Гельмязів, вул. Леніна, 6б і належить Національному банку України (свідоцтво про
право власності на нерухоме майно від 28.07.2005 № 041827, серія САА, видане
виконавчим комітетом Гельмязівської сільської ради).
Початкова ціна без ПДВ – 323 183,33 грн, ПДВ – 64 636,67 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 387 820,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець
вирішує самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки
під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним
законодавством після підписання акта передачі об’єкта. Сплата ціни продажу за
об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 38 782,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державної
казначейської служби України.
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Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною Біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 16 вересня 2016 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що
є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної Біржі «Перша
Універсальна Біржа «Україна» http://birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу Товарної Біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами). Ознайомитись
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати у Регіональному відділенні ФДМУ по
Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.: (0472) 37-26-61.

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

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів
незавершеного будівництва (державна форма власності)
1. Назва об’єкта незавершеного будівництва: 20-квартирний житловий
будинок.
Місцезнаходження: вул. Є. Коновальця, 19, смт Щирець, Пустомитівський
р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: 20-квартирний житловий будинок знаходиться на околиці смт Щирець. Під’їзна дорога – ґрунтово-щебенева.
Відстань до дороги загального користування – до 800 м. Початок будівництва – 1991
рік. Припинення будівництва – 1999 рік. Цегла першого поверху значно викришена
із зовнішньої та внутрішньої сторони (внаслідок непроведення консервації), при
спробі демонтажу цегла кришиться. Фундамент – з/б блоки, частково цегла. Висота фундаменту –з/б блоки 4 ряди.
Перекриття – з/б плити, підлога, двері та віконні блоки відсутні. Інженерні комунікації до будівлі не підведені.
Рівень будівельної готовності: 5,25%.
Земельна ділянка: 1500 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 243 500,00 грн, ПДВ – 48 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 292 200,00 грн
Грошові кошти в розмірі 29 220,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – Державна казначейська служба України,
МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Є. Коновальця, 19, смт Щирець, Пустомитівський р-н, Львівська обл.
2. Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва –
1985рік. Припинення будівництва – 1992 рік. Розміри будівлі – 12,6 x 53,0 м та
прибудова 3,3 x 7,0 м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість
поверхів – 4. По головній будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних
блоків типу ФБС 24-5-6 у три шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання
фасаду – силікатна цегла під розшивку швів, перегородки – цегляні неоштукатурені,
дверні та віконні перемички – з/б, перекриття –з/б плити розмірами 6,0 x 1,2м, дах
двоскатний, покрівля з азбоцементних листів по дерев’яних кроквах, сходи – з/б одномаршеві без огородження, оздоблення внутрішнє – відсутнє, підлога – цементна
стяжка, двері, вікна – відсутні. Інженерні комунікації до будівлі не підведені.
Рівень будівельної готовності – 46,4%.
Земельна ділянка – 3 500 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 447 095,00 грн, ПДВ – 289 419,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 736 514,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 173 651,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070;
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче,
Жовківський р-н, Львівська обл.
Умови продажу об’єктів незавершеного будівництва:
завершення будівництва протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього
природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта; питання землекористування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва 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;
протягом одного року з моменту підписання акта приймання-передачі підготувати
документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника
на об’єкт приватизації; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору.
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.
Плата за реєстрацію заяви (по кожному об’єкту окремо) 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, ЄДРПОУ 20823070; Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО
825014. У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09 вересня 2016 року Філією «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 05 вересня 2016 р. до
18.00 включно.
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 Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахарова, 46а, м. Львів, 79012) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також
докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв на участь в
аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про
включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в

аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр»
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а,
тел./факс: (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, третій поверх, кімн. 17, тел./факс 255-38-55).

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерського пункту разом
із земельною ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський р-н,
Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерськоакушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком готовності 46 % є двоповерховою будівлею, що складається з двох поверхів
та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний майданчик
не огороджений та не охороняється.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, кадастровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 442 841,00 грн (чотириста сорок дві тисячі вісімсот сорок одна гривня 00 коп.), у т.ч.:
ціна об’єкта незавершеного будівництва – 418 489,00 грн (чотириста вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 00 коп.), ціна земельної ділянки, на
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 24 352,00 грн (двадцять
чотири тисячі триста п’ятдесят дві гривні 00 коп.) без ПДВ.
Сума ПДВ – 88 568,20 грн (вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 20 коп.).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 531 409,20 грн
(п’ятсот тридцять одна тисяча чотириста дев’ять гривень 20 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з врахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію як будівлю закладу охорони
здоров’я та соціальної допомоги з урахуванням встановленого цільового використання земельної ділянки.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його в експлуатацію.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти .
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач –
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.09.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 05.09.2016 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.

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
двоквартирного житлового будинку разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – двоквартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.
Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий завод «Хрещатик».
Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка Заставнівського р-ну,Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: двоквартирний житловий будинок разом із земельною
ділянкою, на якій він розташований, із відсотком готовності 3 % є котлованом під
будівництво житлового будинку розміром 12 х 7 м та глибиною 3,5 – 4,0 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 розвинутою 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 – 47 124,00 грн (сорок сім тисяч сто двадцять чотири гривні 00 коп.), у тому числі:
ціна об’єкта незавершеного будівництва – 17 668,00 грн (сімнадцять тисяч
шістсот шістдесят вісім гривень 00 коп.), ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 29 456,00 грн (двадцять дев’ять тисяч
чотириста п’ятдесят шість гривень 00 коп.), без ПДВ.
Сума ПДВ – 9 424,80 грн (дев’ять тисяч чотириста двадцять чотири гривні
80 коп.).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 56 548,80 грн (п’ятдесят
шість тисяч п’ятсот сорок вісім гривень 80 коп.).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного кодексу .
2. Завершити будівництво об’єкта з врахуванням вимог чинного законодавства
і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою 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. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним
законодавством України.
5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи
тощо про виконання умов договору.
7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (або його частини) 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 5 654,88 грн, що становить 10% від початкової ціни об’єкта,
та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539,
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.09.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 05.09.2016 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.
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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта приватизації соціально-культурного
призначення – «Сірководнева лікувальня»
Назва об’єкта: «Сірководнева лікувальня».
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а.
Балансоутримувач: ЄДРПОУ 05393056, Публічне акціонерне товариство
«Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» за адресою:
49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю
«Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею 1 269,8 м2, сходами літ. а, входом в підвал літ.а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8,
9, підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею
153,0 м2. Рік побудови – 1951. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 488 027,00 грн, ПДВ – 497 605,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 985 632,40 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час
експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших
правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем визначається самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового
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власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити
ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу
прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 298 563,24 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 – «Сірководнева лікувальня», розташованого за адресою:
Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а»).
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 05 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено публічним акціонерним товариством Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних
центрів» в особі філії «Дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.
ua) 09 вересня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті публічного акціонерного товариства
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр» публічного акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа
аукціонних центрів» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, оф. 10) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 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 Регіональному відділенні 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.
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ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
приватизації – «Дитячий комбінат» № 2 (63) (недіючий)
Назва об’єкта: «Дитячий комбінат №2(63)» (недіючий).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: ЄДРПОУ 00191000, Публічне акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська
область, м. Кривий Ріг.
Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна двоповерхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 547,3 м2, цегляна
господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 м2, І – басейн, ІІ – вимощення,
№1-3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась. Рік введення в
експлуатацію – 1958. Потребує проведення капітального ремонту, посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. Основні комунікації в незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 780 534,00 грн, ПДВ – 156 106,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 936 640,80 грн.
Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілювання об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації
дозвілля дітей; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних,
санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем визначається самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює конт
роль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 93 664,08 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 – «Дитячий комбінат №2(63)» (недіючий), розташованого
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 9»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 05
вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» в
особі філії «Дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 09 вересня
2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр» публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна мережа
аукціонних центрів» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, оф. 10) оригінал
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 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 Регіональному відділенні 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.
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
приватизації – «Танцювальний майданчик»
Назва об’єкта: «Танцювальний майданчик».
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б.
Балансоутримувач: ЄДРПОУ 00190905, ПрАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Рудна, 47.
Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою нежитлову будівлю літ.
А загальною площею 144,3 м2, будівлю каси літ. Б, навіс літ.В, огорожа № 1-2, замощення літ. І. Рік побудови – 1967. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилася. На сьогодні об’єкт не використовується. Потребує ремонтно-відновлюваних
робіт. До нежитлової будівлі підведено електропостачання. Об’єкт знаходиться в
рекреаційній зоні.
Ціна продажу об’єкта без ПДВ – 461 623,00 грн, ПДВ – 92 324,60 грн.
Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 553 947,60 грн.
Призначення об’єкта: дозвілля населення.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час
експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил
щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених
законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого майна, яке входить до складу об’єкта
приватизації; подальше відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу,
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт приватизації
подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його
право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також
її розмір під об’єктом приватизації, покупцем визначається 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 55 394,76 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 – «Танцювальний майданчик», розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 4б»).
Кінцевий термін прийняття заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 05
вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» (http://www.utsb.kiev.ua) 09 вересня 2016
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 09 вересня 2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа»: http://www.utsb.com.ua цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровського), 51, оф. 11) оригінал заяви 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 заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року № 772 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 Регіональному відділенні 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.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: медпункт з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 23, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод», код за ЄДРПОУ 01375038.
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл.,
20400.
Відомості про об’єкт: частина приміщень (№ 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7,
1-8) загальною площею 69,5 м2 (літ. А), знаходяться в одноповерховій, окремо розташованій будівлі, мають окремий вхід. Рік побудови – 1960. До будівлі підведені,
але відключені заводські мережі водопостачання, опалення, каналізації. Об’єкт не
використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 40,35%, санітарнотехнічний стан задовільний.
Обладнання в кількості 13 одиниць: апарат УВЧ – 1989 рік, зуболікувальне
крісло – 1963 року, апарат УВЧ 66 – 1964 року, опромінювач комбінований КС-04
(2 од.)– 1973 року, апарат СНІМ-1 – 1972 року, інгалятор АЦ-1 – 1973 року, апарат
УВЧ-30 – 1973 року, апарат Достваля – 1977 року, бормашина БЗС-30-2 – 1985
року, помост для штанг (2 од.) – 1988 року, тренажер-змійовик – 1986 року, килимове покриття – 1979 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 48 899,00 грн, ПДВ – 9 779,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 58 678,80 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності. Покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України. Питання використання
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 5 867,88 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 16 вересня 2016 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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 Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» на електронну адресу http:// www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами). Ознайомитись
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по
Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.: (0472) 37-26-61.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод», код за ЄДРПОУ 01375038.
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною площею 210,6 м2, примикає до 2-поверхової будівлі контори ТОВ «Тальнівський щебзавод». Рік будівництва – 1956. Має 4 входи-виходи. До складу об’єкта входять:
приміщення № 7 площею 185,7 м2, приміщення № 9 площею 12,4 м2, приміщення
№ 8 площею 12,5 м2. Об’єкт не використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 38,97%, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт знаходиться
на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 одиниць: підсилювач «Родіна-І» 1980 року, баян
«Ростов» 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон з набором 1979
року, електрогітара БАС – 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилювач УА-4
1985 року, електроніка 11 1985 року, магнітофон «Комета» 1985 року, телевізор
«Електрон» 1986, підсилювач Арта 1986 року, електробаян «Мечта-2» 1990 року,
підсилювач 1990 року, підсилювач Том-1201 1990 року, магнітофон «Соната» 1980
року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 138 141,00 грн, ПДВ – 27 628,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 165 769,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності. Покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України. Питання використання
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акта приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта
приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 16 576,92 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 16 вересня 2016 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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 Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» на електронну адресу http:// www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами). Ознайомитись
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.:
(0472) 37-26-61.
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: лазня з обладнанням.
Адреса об’єкта: вул. Кар’єрна, 1б, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод», ЄДРПОУ 01375038.
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Інформація про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля з ґанками (літ. З-І) загальною площею 260,6 м2. До складу будівлі входять: приміщення лазні площею
105,1 м2, рік будівництва – 1952 та приміщення душевої-гардеробної площею
155,5 м2, рік будівництва – 1966. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 29,65%, санітарно-технічний стан задовільний. До будівлі
підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізаціїя, центральне
опалення. Об’єкт знаходиться на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання: шафи для спецодягу – 28 штук, рік виробництва – 1974, фізичний
стан задовільний; пральна машина, рік виробництва – 1971, фізичний стан задовільний; пральна машина, рік виробництва – 1968, фізичний стан незадовільний.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 96 100,00 грн, ПДВ – 19 220,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 115 320,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності. Покупець повинен здійснювати
заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання
санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил
пожежної безпеки згідно з чинним законодавством України. Питання використання
земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно
згідно з чинним законодавством після підписання акту приймання-передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти. Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта
приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській обл., м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.
Грошові кошти в розмірі 11 532, 00 грн, що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна
казначейська служба України.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 12 вересня 2016 року.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 16 вересня 2016 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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 Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» на електронну адресу http:// www.birga-ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасник аукціону
зобов’язаний надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д оригінал заяви на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитись
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за
сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.:
(0472) 37-26-61.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – лазні разом із земельними ділянками, на яких вона розташована
Назва об’єкта: лазня разом із земельними ділянками, на яких вона розташована.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцманський р-н, Чернівецька обл.
Відомості про об’єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля
загальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1979); сарай (літ. Б) – одноповерхова
цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1979); водоочисна
(літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.
Відомості про земельну ділянку: розмір земельних ділянок (усього): загальна
площа – 0,1489 га, у т.ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га, кадастровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030 га,
кадастровий №7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна споруда) – 0,0408 га, кадастровий № 7322585500:02:001:0675”.
Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування
інших будівель громадської забудови.
Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 175 519,00 грн (сто сімдесят п’ять
тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 копійок), у тому числі: ціна об’єкта групи Ж
без урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві тисячі шістсот сімдесят чотири гривні 00 копійок); ціна земельних ділянок, на яких розташований об’єкт групи
Ж, – 52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 80 копійок).
Сума ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять тисяч сто три гривні 00 копійок).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 622,80 грн (двісті десять тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законодавства під час експлуатації об’єкта.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта
приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна,
що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права
власності на земельні ділянки в установленому законодавством порядку.
4. 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.
5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю
за виконанням умов договорукупівлі-продажу, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо
виконання умов, так і шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до
моменту підписання акта підсумкової перевірки.
Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.
Грошові кошти в розмірі 21 062,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач –
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області, ЄДРПОУ 21432643, р/р
№ 37319044008539, МФО 820172, Державна казначейська служба України, м.Київ.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.09.2016 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної
біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів
з дати реєстрації заяви учасник аукціону зобов’язаний надіслати на адресу Української Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Кінцевий термін прийняття заяв – 05.09.2016 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.
Необхідна інформація розміщується на сайті Регіонального відділення ФДМУ:
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

КОНКУРСИ З  відбору розробників документації із землеустрою
ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва, що підлягають приватизації
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності її проведення); отримання
витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для
продажу земельної ділянки.
Дані про об’єкти землеустрою:
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1. Незавершене будівництво прибудови до 108-квартирного житлового будинку для роботи з дітьми за адресою:
Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Заводська, 30. Об’єкт – одноповерхова будівля з червоної цегли розміром
10х2,7 м. Комунікації відсутні. Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 06.03.2000 № 452 «Про включення до переліку об’єктів
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації та виключення з переліку».
2. Незавершене будівництво магазину «Універсам» за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький р-н, смт Ладан, вул. Миру,
19а. Об’єкт – каркас будівлі з залізобетонних колон площею 42х30 м. На відстані 20 м від об’єкта дорога з твердим покриттям.
Розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.09.2002 № 1665 «Про включення до переліку об’єктів
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації та виключення з переліку».
3. Незавершене будівництво цегельного заводу за адресою: Чернігівська обл., смт Варва, вул. Зарічна, 80. Об’єкт –
корпус розміром 90х24 м зі збірного залізобетону кроком 6 м, частково залишилися стінові панелі та дах. Котельня – залізобе-
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ФДМУ – 25 років
тонна будівля, стінові панелі та цегляна кладка частково зруйновані, дах перекритий залізобетонними плитами. Каналізаційна
насосна станція – будівля з червоної цегли розміром 3х3 м, дах перекритий залізобетонними плитами. Розмір земельної
ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.03.2003 № 463 «Про включення до переліку об’єктів
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації та виключення з переліку».
4. Незавершене будівництво котельні зі встановленим обладнанням (будівельно-монтажні роботи) за адресою:
м. Чернігів, вул. Інструментальна, 14а. До складу об’єкта входить: головний корпус прибудований до діючої котельні, побутові
приміщення, два резервуари для води, станція водопідготовки, мазутно-насосна станція, по території земельної ділянки проходять мережі водопроводу, каналізації та магістральні тепломережі. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 1,6566 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.07.02 № 1204 «Про включення до переліку об’єктів
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
5. Незавершене будівництво клубу (відділення № 3) за адресою: Чернігівська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка,
вул. Перемоги, 16. Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність – близько 40 %. Розмір земельної
ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008 № 890 «Про включення до переліку об’єктів
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
6. Незавершене будівництво будівель культурно-спортивного призначення за адресою: Чернігівська обл., Куликівський р-н, с. Грабівка, вул. Шкільна, 2а. До складу об’єкта входять: будівля головного корпусу (двоповерхова будівля з
підвальними приміщеннями), будівля котельні та будівля орієнтовним розміром 4х4. Орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,24 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008 № 164 «Про включення до переліку об’єктів
незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: документація із землеустрою,
зокрема проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експертизи (у разі необхідності її проведення), витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява 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 29.09.11 № 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); 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
(додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
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№ 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.
Останній день подання конкурсної документації – 08.09.2016.
Конкурс відбудеться 15.09.2016 о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області, м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 67-63-02.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою з метою формування земельних ділянок під об’єктами
приватизації та присвоєння їм кадастрових номерів, що відбувся 11.08.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо виготовлення документації із землеустрою з
метою формування земельних ділянок під об’єктами приватизації та присвоєння їм кадастрових номерів переможцем конкурсу
визнано ТОВ «Кадастровий центр» (13300, Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Володимирська, 10, кімн. 2) щодо об’єктів:
земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Ж – їдальня за адресою: Житомирська обл., Олеський р-н, с. Радовель, вул. Леніна, 21;
земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Ж – їдальня за адресою: Житомирська обл.,
Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47а;
земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності групи Ж – лазня за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 31а.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 10.08.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці під об’єктом приватизації групи Д – плавальним басейном за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Звенигород, пл. Звенигород, 1461 переможцем конкурсу визнано юридичну особу – ПП «Левада».
ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору виконавців робіт
із землеустрою, що відбувся 12.08.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо виготовлення документації із землеустрою
для підготовки до продажу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
176-квартирний житловий будинок за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а, переможцем визнано
Товарну біржу «Універсальна».

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

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: частина адмінбудівлі (кабінет № 24) площею
23,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ковельська районна
державна адміністрація Волинської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Драгоманова, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація
відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2016. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Юристи України».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина котельні газової площею 261,4 м2 та
теплові мережі протяжністю 790,0 м. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Горохівський коледж Львівського національного аграрного університету.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 45700, Волинська обл., м. Горохів, вул. Студентська, 8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –.
Розмір земельної ділянки, усього: 395,96 га (пропорційний площі (частині площі)
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Горохів, вул. Студентська, 8.
Цільове призначення земельної ділянки: вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство). Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування землею. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.
Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Енергозбереження Волинь».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, службововиробничої будівлі (приміщення № 1-36, частина приміщення № 1-7) площею 16,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44332, Волинська обл.,
Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 41. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки, усього: 3,3526
га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: Любомльський р-н, Рівненська с/р, за межами населеного пункту. Цільове
призначення земельної ділянки: для обслуговування об’єктів та споруд міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ягодин». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.07.2016. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Укргазбанк».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення споруди, вагону-будинку
модульного типу Б-1 площею 8,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
44110, Волинська обл., Ратнівський р-н, с/рада Млинівська. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: – . Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 18 913,0 м2 (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: Ратнівський р-н, на території Млинівської с/ради. Цільове призначення земельної ділянки: для обслуговування міжнародного автомобільного
пункту пропуску «Доманове» Волинської митниці. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Укргазбанк».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтобетонного покриття площею
18,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 44731, Волинська обл.,
Володимир-Волинський р-н, м. Устилуг, вул. Левінцова, 58. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника
конкурсу: rvlutsk_07@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: –. Розмір земельної ділянки,
усього: 3,1000 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування
земельної ділянки: м. Устилуг, вул. Левінцова, 58, 60. Цільове призначення земельної ділянки: для реконструкції та обслуговування об’єктів та споруд міжнародного
автомобільного пункту пропуску «Устилуг». Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 74,56 грн/м2 станом на 02.02.2015. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016. Платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «Укргазбанк».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
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».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається із:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який
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не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)
(додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та
інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях
оцінювачів тощо). При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до
виконання робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у першому кварталі 2016
року» максимальна ціна надання послуг з оцінки, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна,
зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно
для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 грн.
Конкурсну документацію необхідно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк,
Київський майдан, 9).
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон: (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться о 10.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації у регіональному відділенні ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адмініст
ративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк,
Київський майдан, 9, кімн. 807 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 31,6 м2 будівлі гаража. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Управління Державної казначейської служби України у м. Красний Лиман
Донецької області (код за ЄДРПОУ 37894853). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., м. Лиман, вул. Пушкіна, 12б. Мета проведення оцінки: визначення
вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки –
РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна
адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Звєрєв Ю. В. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2016.
 2. Назва об’єкта оцінки: Єдиний майновий комплекс «Комплекс з
агентування суден», що орендується ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ МА «ТРАНСФЛОТ» (орендар). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Адмірала
Луніна, 42. Мета проведення оцінки: проведення незалежної оцінки з метою визначення ринкової вартості об’єкта для продажу на аукціоні. Замовник та платник
послуг з незалежної оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс
(057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби): 10 од., у тому числі: 2 будівлі (двоповерхова,
частина одноповерхової), 8 радіостанцій Стандарт. Розмір статутного капіталу
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: розмір власного капіталу
540,6 тис. грн. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів: балансова залишкова вартість основних засобів – 408,18 тис. грн станом
на 31.12.2015. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельних ділянок, усього: 0,0632 га. Місце
розташування земельних ділянок: 87510, Донецька обл., м. Маріуполь, просп.
Адмірала Луніна, 42. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): не оформлений. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: 504,65 грн за м2. Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.08.2016.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею
15,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії, код за ЄДРПОУ 00173367.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 26.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Замовник послуг з
оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – Приватне підприємство
«Краматорський ІТ-Центр». Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 8,0 м2 коридору другого поверху демонстраційного залу корпусу
№ 5. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський
державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ 02070812). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди.
Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс
(057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП
Аксельрод І. А. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом Фонду
державного майна України № 2075 від 31.12.2015, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій 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 та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбаче-

них абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066) 988-91-12.
Конкурс відбудеться 8 вересня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18, каб. 408.
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (каб. 316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.

ЗАКАРПАТСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки майна
 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 19, 20, 43, 44, 45)
загальною площею 40,1 м2 на першому поверсі частини будівлі літ. «А» за адресою: Закарпатська обл. м. Виноградів, вул. Миру, 16 та вбудовані приміщення
(поз. 11 – 14) загальною площею 189,7 м2 на першому поверсі частини будівлі
літ. «А» за адресою: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16а. Місцезнаходження об’єктів: Закарпатська обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16 та Закарпатська
обл., м. Виноградів, вул. Миру, 16а. Найменування балансоутримувача: Управління
Державної казначейської служби України у Виноградівському районі Закарпатської
області (тел. (0243) 2-31-94). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Скрябіна Г.
В. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: 200,51 грн/м2 станом на 14.01.2016. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
 2. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 4 за планом)
площею 7,8 м2 в одноповерховій будівлі по оформленню вантажів (літ.
«Д»). Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Великі
Лази, вул. Східна, 3. Найменування балансоутримувача: філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (тел. (0312)
66-04-12). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Балансова
залишкова вартість основних засобів станом на 31.07.2016: 5 758,69 грн. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 200,51 грн/м2 станом на 14.01.2016. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 17 за планом) площею 9,5 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. «А»). Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса»,
буд. 2. Найменування балансоутримувача: філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття»
Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (тел. (0312) 66-04-12). Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника
конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Балансова залишкова
вартість основних засобів станом на 31.07.2016: 10 648,81 грн. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 195,77 грн/м2 станом на 18.02.2016. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 16 за планом) площею 11,0 м2 на першому поверсі адмінбудинку (літ. «А»). Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., Виноградівський р-н, с. Неветленфолу, вул. Заставська, 7а. Найменування балансоутримувача: філія «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття» Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та
вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» (тел. (0312) 66-04-12).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Балансова
залишкова вартість основних засобів станом на 31.07.2016: 6 239,65 грн. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: 54,24 грн/м2 станом на 21.01.2015. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовна).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 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 у 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 та
складається з:
підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів. Відповідно до листа
ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 максимальна ціна надання послуг з оцінки,
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, визначена
за результатами аналізу цін, що склалися у І кварталі 2016 року в Україні, становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення), – 1 725,40 грн; 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).
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).
Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. 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.
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ФДМУ – 25 років

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область

Продовження таблиці

КИЇВСЬКА область

№
з/п

Назва об’єктів

Дата оцінки
Вид вартості

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
Платник

31.07.16 31.08.16 31.07.16
Ринкова Ринкова Ринкова

31.08.16
Ринкова

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина спортивного залу площею 75,0 м2 корпусу № 2
Дитяча громадза адресою: Київська обл, м. Переяслав-Хмельницький,
ська організація
вул. Сухомлинського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ
Клуб самозахис«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університу «Альянс»
тет імені Григорія Сковороди»
2
2 Нежитлове приміщення площею 4,0 м за адресою: Київська
ПП «АУТЕЛ»
обл, м. Васильків, вул. Грушевського, 13, що перебуває на
балансі УДППЗ «Укрпошта»

Замовник

РВ ФДМУ
по Київській
області
РВ ФДМУ
по Київській
області

14 Частина приміщення № 226 площею 3,0 м2 на 3-му поверсі
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

31.08.16 31.08.16
Спеціальна Ринкова

31.08.16
Ринкова

31.08.16
Ринкова

31.08.16
Ринкова

31.08.16
Спеціальна

31.08.16
Ринкова

31.08.16
Ринкова

31.08.16 31.08.16
Ринкова Спеціальна

3 2 (два) місця на антенно-щогловій споруді та частина приміТОВ «ТРК
РВ ФДМУ
щення площею 1,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав«Україна»
по Київській
Хмельницький, вул. О. Богданова, 2, що перебуває на балансі
області
Філії спеціалізованого електрозв’язку ВАТ «Укртелеком»
2
4 Нежитлове приміщення гаража площею 22,5 м за адресою:
Редакція район РВ ФДМУ
Київська обл, м. Миронівка, вул. Леніна, 48, що перебуває на
ної газети
по Київській
балансі Управління Державної казначейської служби у Миро«Миронівський області
нівському районі
край»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Частина приміщення № 2 площею 3,0 м2 на 1-му поверсі пасаФОП Чолак
РВ ФДМУ
жирського термінала «D» (інв. 47578) за адресою: Київська обл.,
Вікторія Анато- по Київській
м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що переліївна
області
буває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
6 Відділення поштового зв’язку № 17 площею 34,7 м2 за адреФОП Куліш Оле- РВ ФДМУ
сою: Київська обл, м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги,
на Львівна
по Київській
43 (бульв. Олександрійський, 43), що перебуває на балансі
області
Київської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта»
2
7 Частина приміщення площею 59,8 м Управління статистики у
Комунальне під- РВ ФДМУ
Миронівському р-ні за адресою: Київська обл., м. Миронівприємство Миро- по Київській
ка, вул. Соборності, 58, що перебуває на балансі Головного
нівської районної області
Управління статистики в Київській області
ради «МиронівкаРеєстр»
8 Нежитлове приміщення площею 1 572,2 м2, підвал площею
Комунальний
РВ ФДМУ
39,3 м2 та гараж площею 20,8 м2 за адресою: Київська обл,
заклад Київської по Київській
м. Біла Церква, вул. Б. Хмельницького, 42/41, що перебуваобласної ради області
ють на балансі Білоцерківського будинку художньої творчості
«Центр творчості
(Київська область)
дітей та юнацтва
Київщини»
2
9 Частина приміщення № 285 площею 4,6 м на 2-му поверсі
ТОВ «Українська РВ ФДМУ
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., м. Бохендлінгова ком- по Київській
риспіль, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебупанія»
області
ває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
10 Частина твердого покриття площею 70,0 м2 (майданчик для
ТОВ «Українська РВ ФДМУ
засобів перонної механізації, інв. № 47573) за адресою:
хендлінгова ком- по Київській
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
панія»
області
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
11 Приміщення № 86, № 87 та № 88 площею 48,4 м2 на 3-му
ТОВ «Українська РВ ФДМУ
поверсі лабораторного корпусу АТБ (інв. № 47526) за адрехендлінгова ком- по Київській
сою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
панія»
області
«Бориспіль», що перебувають на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
12 Нежитлове приміщення площею 22,0 м2 за адресою: Київська
ФОП Віскушенко РВ ФДМУ
обл, м. Ірпінь, вул. Пушкіна, 31, що перебуває на балансі
Оксана Віктопо Київській
Державного закладу «Всеукраїнський клінічний медико-реабі
рівна
області
літаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони
здоров’я України»
13 Приміщення магазину № 3 (інв. № Д-0491) площею 128,7 м2
ФОП Демиденко РВ ФДМУ
за адресою: Київська обл, Бориспільський р-н, с. Дударків,
Олександр Гри- по Київській
вул. Першотравнева, 2, що перебуває на балансі ДП «Чайка»
горович
області
ТОВ «ПІЛОТ»
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РВ ФДМУ
по Київській
області

№
з/п

Назва об’єктів

Платник

Замовник

31.08.16
Ринкова

15 Частина твердого покриття площею 203 м2 (тимчасова автоТОВ «ЛУК АВІА РВ ФДМУ
стоянка для спецтранспорту, інв. № 47769) за адресою:
ОЙЛ»
по Київській
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт
області
«Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний
аеропорт «Бориспіль»
16 Нежитлові приміщення загально площею 615,7 м2, у тому
ТОВ «ПАКРВ ФДМУ
числі: нежитлове приміщення № 21 площею 8,9 м2, нежитлове
ЕКСПО ЛІЗИНГ» по Київській
приміщення № 43 площею 138,9 м2, нежитлове приміщення
області
№ 44 площею 123,8 м2, нежитлове приміщення № 45 площею
140,7 м2, нежитлове приміщення № 46 площею 131,2 м2 та нежитлове приміщення № 114 площею 72,2 м2 будівлі плодоовочевої бази з компресорною і конденсаторною за адресою: Київська
обл, м. Славутич, вул. просп. Ентузіастів, 7, що перебувають на
балансі ВП «Атомремонтсервіс» ДП «НАЕК «Енергоатом»
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 Фонду державного майна України від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
№ 60/28190 (далі – Положення), складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’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); інша інформація щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформація 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 кадрової роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 08.09.2016 об 11.00 за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15 (РВ ФДМУ по Київській області), телефон для довідок 200-25-36.
31.08.16
Ринкова

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 2-го поверху корпусу № 5Г площею 236,0 м2, що
обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки:
31.08.2016. 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 Андрій Степанович.
 2. Частина приміщення 3-го поверху виробничого корпусу № 4В площею 30,6 м2, що обліковується на балансі державного підприємства «Виробниче
об’єднання «Карпати», за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 201. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. 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.
 3. Приміщення загальною площею 134,52 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі (прим. № 14, 15, 17 згідно з техпаспортом – 112,1 м2 корисної площі) та
площа загального користування – 22,42 м2, що обліковується на балансі ІваноФранківської філії Українського державного НДІ проектування міст «Діпромісто» ім.
Ю. Білоконя, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Франка, 4. Запланована дата
оцінки: 31.08.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оренди для укладення договору оренди. Замовник оцінки – РВ
ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – громадська організація
«Авторська студія розвитку дітей та молоді «Джем».
 4. Приміщення загальною площею 113,7 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління статистики в Івано-Франківській області, за адресою: Івано-Франківська область,
м. Коломия, вул. Шевченка, 23. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області. Платник оцінки – Коломийський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
 5. Частина приміщення загальною площею 37,95 м2 першого поверху будівлі, що обліковується на балансі Івано-Франківської дирекції УДППЗ
«Укрпошта», за адресою: Івано-Франківська обл.., Долинський р-н, смт Вигода,
вул. Д. Галицького, 73. Запланована дата оцінки: 31.08.2016. 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 Гринь А. С.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись
конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати
1 725,00 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 пр оцінку майна
(кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути
допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта
оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та
спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по ІваноФранківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон
для довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група розташовані за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок
55-31-39.

Дата оцінки
Вид вартості
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ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
 1. Назва об’єкта оцінки: бетонна відмостка прибудинкової території автовокзалу в напрямі «в’їзд та виїзд з України» п/п «Рава-Руська» загальною
площею 4,0 м2 (2 по 2,0 м2 кожний); бетонна відмостка прибудинкової території єдиних офісів в напрямі «в’їзд та виїзд з України» п/п «Рава-Руська» загальною площею 4,0 м2 (2 по 2,0 м2 кожний). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28. Балансоутримувач:
Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рата, вул. Гребінська, 28.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Бербеца Степан Дмитрович.
 2. Назва об’єкта оцінки: бетонна відмостка прибудинкової території біля
боксу поглибленого догляду в напрямі «в’їзд та виїзд з України» п/п «Краковець»
загальною площею 4,0 м2 (2 по 2,0 м2 кожний); бетонна відмостка прибудинкової території автовокзалу п/п «Краковець» загальною площею 2,0 м2; бетонна
відмостка прибудинкової території магазину безмитної торгівлі в напряму «в’їзд
та виїзд з України» п/п «Краковець» загальною площею 2,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького, 54.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному
управлінні (користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з
урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, смт Краковець, вул. Вербицького,
54. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ФОП Бербеца Степан Дмитрович.
 3. Назва об’єкта оцінки: бетонна відмостка прибудинкової території біля
автовокзалу в напрямі «виїзд з України» п/п «Шегині» загальною площею 2,0 м2
за адресою: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201; бетонна
відмостка прибудинкової території біля модульних павільйонів вантажної
дільниці п/п «Шегині» загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл.,
Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201; бетонна відмостка прибудинкової
території біля пішохідного переходу під навісами в напрямі «виїзд з України»
п/п «Шегині» загальною площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., Мостиський
р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 205. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл.,
Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201 та вул. Дружби, 205. Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та перебуває в оперативному управлінні
(користуванні) Львівської митниці ДФС. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201 та
вул. Дружби, 205. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Бербеца Степан Дмитрович.
 4. Назва об’єкта оцінки: одноповерхова будівля літ. «Д» загальною
площею 145,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса,
6. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних
і управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна).
Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної
ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної
ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ЛР-КЛУБ».
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною
площею 407,8 м2 в напівпідвальному приміщенні триповерхової будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Балансоутримувач:
ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі
(частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Кривоноса, 6. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Алексєєнко Олексій Дмитрович.
 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач:
ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Старчевський Володимир Людвікович.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3» – новий аеровокзал.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів». Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua.
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Любінська, 168. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ФОП Головач Василь Іванович.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована
максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016
року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1
725,40 грн – для нежитлових приміщень та їх частин; 1 849,90 грн – для окремо
розташованої будівлі.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
261-62-14, 261-62-04.

РІВНЕНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення третього поверху виробничого
корпусу загальною площею 163,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державне підприємствао «Бурштин України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Рівне, вул. Київська, 94. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Українська Бурштинова компанія». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом
на 01.01.2016 становить 1 736 162,42 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місцерозташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням , якщо вартість надання послуг
з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень .
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 2 вересня 2016 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 29.08.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху адмінбудівлі площею 61,8 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Департамент фінансів Рівненської облдержадміністарції. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Рівне, вул. Міцкевича, 14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна).
Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу:
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Рабець Віталій Васильович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2016
становить 1 351 698,66 грн. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місцерозташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 2 вересня
2016 року за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 29.08.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
 Назва об’єкта оцінки: частина асфальтного покриття адмінкомплексу
МАПП «Городище» площею 14,65 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Державна фіскальна служба України. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Городище, вул. Білоруська, 26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня,
77). Платник робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.08.2016 становить 0,00 грн. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місцерозташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про
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які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 31.08.2016.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву,
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться 2 вересня 2016 року о 9.00 в РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Документи на участь у конкурсі приймаються. 29.08.2016 (включно) до 17.00
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 26-79-91.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення площею 247,9 м2 на 1-му поверсі та площею 31,3 м2 на 2-му поверсі спортивного комплексу «Сокіл»
за адресою: вул. Смілянська, 78, м. Черкаси, що обліковуються на балансі Державного підприємства Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад». Платник робіт з
оцінки: Громадська організація «Воїни АТО Черкащини». Дата оцінки: 31.08.16.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення будівлі майстерень площею
273,0 м2 за адресою: вул. Грушевського, 14, м. Умань, Черкаська обл., що обліковуються на балансі Державного навчального закладу «Уманський професійний
ліцей». Платник робіт з оцінки: ФОП Родащук В. В. Дата оцінки: 31.08.16.
 2. Об’єкт оцінки: частина приміщення магазину на першому поверсі двоповерхової будівлі площею 60,02 м2 за адресою: вул. Шевченка, с. Старі Бабани,
Уманський р-н, Черкаська обл., що обліковується на балансі Старобабанівської виправної колонії Управління державної пенітенціарної служби України в Черкаській
області (92). Платник робіт з оцінки: ФОП Богдан Л. В. Дата оцінки: 31.08.16.
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:
заяу 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
з 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. За результатами аналізу звітності регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки
майна, що склалася у I кварталі 2016 року, за групами об’єктів:
об’єкт нерухомого майна, зокрема, декілька об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), –
1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та
споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 580,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця.
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: dak_71@ 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 – 2 вересня 2016 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 8 вересня 2016 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 28,4 м2 на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Управління Державної казначейської служби України у Городнянському районі Чернігівської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл.,
м. Городня, вул. Незалежності, 57. Платник робіт з оцінки – ФОП Уманська А. П.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення чотириповерхової адмінбудівлі загальною площею 55,7 м2 (у т. ч. корисна – 41,7 м2). Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фінансова інспекція в Чернігівській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Цен-

тральна, 20. Платник робіт з оцінки – Приватний нотаріус Носівського районного
округу Чуєнко Л.А.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 57,8 м2 першого поверху будівлі гуртожитку. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Чернігівський професійний ліцей побуту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня Щорса), 78. Платник робіт з оцінки –
ФОП Піщур О. І.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 119,36 м2
третього поверху триповерхової будівлі. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи (колишня Щорса), 4а.
Платник робіт з оцінки – Обласний комунальний позашкільний навчальний заклад
«Чернігівська мала академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 123,32 м2 першого поверху будівлі учбового корпусу. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернігів, вул. Реміснича (колишня вул. Комсомольська), 56. Платник робіт з оцінки – ФОП Рубан О. В.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 8,86 м2
одноповерхової адмінбудівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
2 Державний пожежно-рятувальний загін Управління ДСНС України в Чернігівській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 85а. Платник робіт з оцінки – ПАТ «Полікомбанк». Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Чернігівській області (14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43). Телефон
замовника конкурсу (0462) 67-28-18. Телефакс замовника конкурсу (0462) 67-27-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: ocenka_74@spfu.gov.ua. Мета проведення
оцінки: визначення відновної вартості для цілей оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.08.2016. Максимальна вартість послуг – 1 725,00 грн.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Чернігівській області о 15.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: м. Чернігів, просп.
Миру, 43.
Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№ Назва об’єкта Пло- Адреса об’єкта Балансоутри- Платник робіт з оцінки
Орієнтовна
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
мувач
об’єкта
дата оцінки
1 Нежитлове
28,0 м. Київ, просп. ДП «Укрсервіс КП «Морська пошуково31.08.16
приміщення
Перемоги, 14
Мінтрансу»
рятувальна служба»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Платник ро- Орієнтов№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Балансоутримувач
біт з оцінки на дата
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
об’єкта
оцінки
1 Частина не4,0 м. Київ,
Київська державна академія
ФОП Проко- 31.08.16
житлового
вул. Солом’янська, водного транспорту ім. Гетьма- пенко С. В.
приміщення
20
на Конашевича-Сагайдачного
2 Частина не4,0 м. Київ,
Київська державна академія
ФОП Проко- 31.08.16
житлового
вул. Солом’янська, водного транспорту ім. Гетьма- пенко С. В.
приміщення
20б
на Конашевича-Сагайдачного
3 Нежитлове
30,5 м. Київ, бульв. Л.
ДП «Державний науковоФОП Горш- 31.08.16
приміщення
Українки, 26
дослідний та проектнокова Д. Б.
вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція»
4 Нежитлове
11,5 м. Київ, вул. Неми Київський національний універ- ФОП Васи- 31.08.16
приміщення
ровича-Данченка, 2, ситет технологій та дизайну
ленко В. М.
корпус № 4
5 Нежитлове
577,33 м. Київ, бульв. Л.
ДП Український державний
ТОВ «Лаян 31.08.16
приміщення
Українки, 26
науково-дослідний інститут
Віннер»
проектування міст «Діпроміст»
ім. Ю. М. Білоконя
6 Частина не71,5 м. Київ, просп. Пе- НТУУ «Київський політехнічний ФОП Крижо- 31.08.16
житлового
ремоги, 37к
інститут»
вець Д. Ю.
приміщення
7 Нежитлове
18,4 м. Київ, вул. Пред- Київський національний лінгвіс- ПМП «Інтер- 31.08.16
приміщення
славинська, 6
тичний університет
севен»
8 Нежитлове
15,0 м. Київ, вул. Осві- Київський національний універ- ПП «Логано» 31.08.16
приміщення
ти, 7
ситет будівництва і архітектури
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Платник робіт з Орієнтовна
Площа, м2
Балансоутримувач
з/п
оцінки
оцінки
оцінки об’єкта дата оцінки
1 Нежитлове
68,1 м. Київ, вул. Но- Інститут підготовки кад ФОП Борох Т. А. 30.09.16
приміщення
вовокзальна, 17 рів Державної служби
зайнятості України
2 Частина даху
5,0
м. Київ, вул. І. ГУ ДСНС України у
ТОВ «лайфселл» 31.07.16
та технічного (у т. ч. 0,5 Кудрі, 11
м. Києві
поверху
та 4,5)
3 Частина не9,7
м. Київ, вул. По- НТУУ «Київський політех- ФОП Шигон31.10.16
житлового
літехнічна, 41, нічний інститут»
ська В. Д.
приміщення
корпус № 18

7

Продовження таблиці

№ Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
оцінки
4 Нерухоме
3 069,6 м. Київ, вул. І.
майно
Клименка, 5/2
5 Частина даху
20,5 м. Київ, вул. Ніжинська, 29б
6 Нежитлове
63,6 м. Київ, вул. Гарприміщення
матна, 2
7 Нежитлове
33,2 м. Київ, вул. Гарприміщення
матна, 47
8 Нежитлове
80,0 м. Київ, Залізприміщення
ничне шосе, 9
9 Частина неру4,0
м. Київ, просп.
хомого майна
Перемоги, 37к
10 Частина неру8,0
м. Київ, вул. Вахомого майна
сильківська, 90

Платник робіт з Орієнтовна
оцінки об’єкта дата оцінки
ДП «Державний НДІ бу- ТОВ «КПНЗ
31.08.16
дівельних конструкцій» «ОСК» Ананас»
Національний авіаційний ПрАТ «МТС
31.08.16
університет
Україна»
ДП «ВО «Київприлад»
ТОВ «Радіонікс» 31.10.16
Балансоутримувач

Національний авіаційний ПП «Лаборато- 31.08.2016
університет
рія «Савон»
Автогосподарство ГУ
ФОП Швидкий
30.09.16
МВС України в м. Києві В. В.
НТУУ «Київський політех- ФОП Котенко
31.10.16
нічний інститут»
А. Є.
Київський національний ФОП Задорож30.04.16
університет імені Тараса ний Д. В.
Шевченка
Конкурси відбудуться 5 вересня 2016 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 29 серпня 2016 року за адресою: м. Київ,
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки
окремо. Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 5 вересня 2016 року».
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною
спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення та нерухоме
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі
будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та технічного поверху є:
нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів та рекламних носіїв.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 14.04.2016
Відповідно до абз. 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано переможцем конкурсу:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – молочнотваринницька ферма на 200 голів великої рогатої худоби (вул. Б. Хмельницького,
21а, с. Новоолексіївка, Сокирянський р-н, Чернівецька обл.). Мета проведення
оцінки: приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Вартість та строк
виконання робіт з оцінки: 10 000,00 грн та 25 календарних днів.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбувся 13.04.2016
Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Аксіома» по об’єктах:
об’єкту державної власності групи А – окремому індивідуально визначеному майну: три автозаправні блок-пункти контейнерні (інв. № 67/1, 67/2 та 67/3)
за адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, с. Свердловка (вартість виконання
робіт з оцінки – 1 000,00 грн, строк – 14 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна, мета проведення оцінки – визначення
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні);
об’єкту державної власності групи Д – незавершеному будівництву одноквартирного житлового будинку з господарською будівлею, що перебуває на балансі
ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 1 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 995,00 грн, строк – 14
календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна,
мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні під розбирання);
об’єкту державної власності групи Д – незавершеному будівництву одноквартирного житлового будинку з господарською будівлею, що перебуває на балансі
ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 7 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 995,00 грн, строк – 14
календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна,
мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні під розбирання);
об’єкту державної власності групи Д – незавершеному будівництву одноквартирного житлового будинку з господарською будівлею, що перебуває на балансі
ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», за адресою: Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, пров. Короленка, 9 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 995,00 грн, строк – 14
календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна,
мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні під розбирання);
ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту державної власності групи А –
окремому індивідуально визначеному майну: три автозаправні блок-пункти контейнерні (інв. № 506/2, 506/3, 506/4) за адресою: Чернігівська обл., м. Бобровиця,
вул. Польова, 35 (вартість виконання робіт з оцінки – 1 100,00 грн, строк – 10 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна,
мета проведення оцінки – визначення вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні).

оренд а
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ВІННИЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Вінницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Державна служба 02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення
–
м. Вінниця, вул. Хмель16,0
92 117,00
статистики України 211001, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. 52-57-70 на 11-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
ницьке шосе, 15

максимально можли-вий строк оренди
мета використання
2 роки
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, 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».

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство освіти і науки
39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ, Частина нежитлового вбудо- Інформація м. Дніпропетровськ,
5,0
59 945,00
1 рік
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання доУкраїни
вул. Володимира Вернадського, 2/4, тел. (0562) 745-55-96
ваного приміщення
відсутня
вул. Рогальова, 8
кументів та торговельного об’єкта з продажу канцтоварів для навчального закладу
Міністерство енергетики та ву- 05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ми- Частина нежитлового вбудо- Інформація м. Дніпропетровськ, 101,2
864 248,00
2 роки
Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підгільної промисловості України ронова, 15, тел. (056) 756-82-09, 744-01-00
ваного приміщення
відсутня
вул. Миронова, 15
11 місяців
приємницької діяльності

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ДОНЕЦЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство соціальної 35498822, Державна освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів», Частина холу першого поверху 35498822.1.ЯРХСЖП492 Донецька обл., м. Краматорськ,
2,0
6 207,00
2 роки 360 днів
Розміщення торговельного автомата,
політики України
84313, Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Машинобудівників, 32
будівлі учбового корпусу
бульв. Машинобудівників, 32
станом на 31.03.2016
що відпускає продовольчі товари
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження б’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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: (057) 704-17-36.

№ 66 (982)

17 серпня 2016 року

8
ЖИТОМИРСЬКА область
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Житомирській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу
Балансоутримувач
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиуправління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкою без ПДВ, грн вий строк оренди
Міністерство освіти
38343774, Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного
Частина нежитлового приміщення 01566117.23.ННЯРХП207 м. Житомир, вул. Чуднів5,0
31 190,00
До 3 років
Організація торгівлі продовольчими товарами
і науки України
торговельно-економічного університету, 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська, 101, тел. 24-25-33 на 1-му поверсі будівлі (літ. А)
ська, 101
(без реалізації товарів підакцизної групи)
Державна казначейська 37442296, Управління Державної казначейської служби України в Ємільчинському районі ЖитоЩебеневий майданчик
37442296.1.АААГБГ665 Житомирська область, смт Єміль 27,36
8 234,00
2 роки 364 дні
Ремонт та технічне обслуговування автомобілів
служба України
мирської області, смт Ємільчине, вул. Соборна, 45, тел.2-13-90
чине, вул. Соборна, 45
(робоча територія шиномонтажної майстерні)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. 1 Травня, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

КІРОВОГРАДСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Кіровоградській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можливий
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
ща, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
1 Міністерство енергетики та ву- 14309787, ДП «Східний гірничо-збагачуваотний комбінат», 52210, Дніпро- Частина бетонного майданчика та частина майдан- 14309787.12.АААЖБД970 Кіровоградська обл., Кірово14,0;
1 587,00;
2 роки 11 місяців
Розміщення технологічного
гільної промисловості України петровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2, тел. (05652) 5-53-09)
чика димової труби котельні Інгульської шахти
градський р-н, с. Неопалимівка
3,0
327 489,00
контейнера та антен
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, РВ ФДМУ по Кіровоградській області. 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». Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

ЛЬВІВСЬКА область

№
з/п Назва органу управління
1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Міністерство освіти і науки
України
5 Державна служба спеціального зв’язку та захисту
інформації України

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Львівській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
вартість майна за максимально
загальна
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
оцінможливий
площа, м2 незалежною
кою, грн
строк оренди
02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12,
Частина нежитлового вбудованого приміщення
02071010.5.ЦЛЯЮСЕ011 м. Львів, вул. Від2,0
25 900,0
2 роки 364 дні
тел. (032) 237-49-93
(вестибуль) на першому поверсі гуртожитку № 10
крита, 1
станом на 31.05.2016
00492990, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехноло- Частина нежитлового приміщення, розміщеного 00492990.4.БЕШСНП9542 м. Львів, вул. К. Левиць2,0
30 100,00
2 роки 364 дні
гій імені С. З. Гжицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел. (032) 260-28-89
на четвертому поверсі гуртожитку №4
кого, 67а
станом на 30.06.2016
00492990, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехноло- Частина нежитлового приміщення, розміщеного 00492990.4.БЕШСНП9541 м. Львів, вул. Туган2,0
30 100,00
2 роки 364 дні
гій імені С. З. Гжицького, 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел. (032) 260-28-89
на четвертому поверсі гуртожитку № 3
Барановського, 13
станом на 30.06.2016
02071010, Національний університет «Львівська політехніка», 79013, м. Львів-13, Частина даху будівлі корпусу № 28 (студентська 02071010.5.ЦЛЯЮСЕ145 м. Львів, вул. Митропо20,0
173 203,00
2 роки 364 дні
вул. С. Бандери, 12, тел. (032) 237-49-93
бібліотека) НУ «Львівська політехніка
лита Андрея, 3
станом на 30.04.2016
34926798, Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Технічний будинок (РС -3)
01190043.12.АААИБВ254 Львівська обл., Пустоми- 1 313,3
2 463 000,00
2 роки 364 дні
79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 6, тел.: (032) 235-82-26
тівський р-н, с. Муровастаном на 31.05.2016
не, вул. Зоряна, 1а

мета використання
Розміщення торговельного автомата, що відпускає продовольчі товари (очищена вода)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснюють побутове
обслуговування населення (розміщення пральних автоматів)
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснюють побутове
обслуговування населення (розміщення пральних автоматів)
Розміщення обладнання оператора телекомунікацій, який
надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку
Розміщення виробництва промислового холодильного та
вентиляційного устаткування (інше використання)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються
в кремому 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».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
№
з/п
1
2

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально мож(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
Міністерство аграрної політики 00415468, Державне підприємство «Виробничий південний біотехнологічний
Гараж
00415468.1.БЕШСНП1433 м. Херсон, вул. Перкоп134,5
–
2 роки 11 місяців Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних
та продовольства України
центр», пров. Янтарний, 1, м. Херсон, 73036, тел. (0552) 32-50-20
ська, 168
засобів
Міністерство освіти і науки
02125609, Херсонський державний університет, 73003, м. Херсон, вул. 40 років Нежитлове приміщення на першому по- 02125609.1.ЦООЖГМ012 м. Херсон, пров. 40 років
34,6
–
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підУкраїни
Жовтня, 27, тел. (0552) 32-67-05
версі будівлі навчального корпусу № 5
Жовтня, 47
акцизної групи у навчальних закладах, та пекарні

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРКта м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

ЧЕРКАСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
загальна вартість майна за неза- максимально можлиз/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
мета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство аграрної політики та про- 37199618, Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укр- Частина приміщення адмі- 37199618.29.РБИЮКО717 Вул. Кірова, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н,
1,0
3 500,00
2 роки і 11 місяців Розміщення банкомата
довольства України
спирт», вул. Гагаріна, 16, м. Бровари, Київська обл., тел. 278-58-02
ністративної будівлі
Черкаська обл.
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: кімн. 307, бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел. 37-34-48), 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».

ЧЕРНІГІВСЬКА область
ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по Чернігівській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місце знаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державне агентство 25592421, Державне підприємство «УКРРИБА», 04050, м. Київ,
Гідротехнічні споруди виросного ставу №1;
25592421.92.ИАДИКЕ060; Чернігівська обл., Корю–
777 434,00
2 роки 364 дні
Здійснення діяльності
рибного господар- вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044)486-07-91
гідротехнічні споруди виросного ставу №2;
25592421.92.ИАДИКЕ061; ківський р-н, смт. Холми
з риборозведення
ства України
гідротехнічні споруди водопостачального ставу 25592421.92.ИАДИКЕ062
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ
ФДМУ по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462)77-44-95. 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»

м. КИЇВ
№
з/п
1
2
3
4

ОГОЛОШЕННЯ
орендодавця – РВ ФДМУ по м. Києву про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Назва органу управБалансоутримувач
реєстровий номер
місцезнаходження загальна вартість майна за незалеж- максимально можлиління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
майна
об’єкта оренди площа, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
Міністерство освіти 19036779, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конаше Нерухоме майно – нежитлові приміщення
19036779.7.АААБИД163 м. Київ, вул. Брат91,7
1 269 580,00
2 роки 11 місяців
і науки України
вича-Сагайдачного, 04071, м. Київ, вул. Фрунзе, 9, тел. (044)4825137
на першому поверсі навчального корпусу
ська, 12
станом на 31.03.2016
Державне космічне 14309669, Державне підприємство виробниче об’єднання, 03680, м. Київ, вул. Гарматна, Нерухоме майно – нежитлові приміщення в
АААГБВ 718
м. Київ, вул. Гар116,8
1 189 420,00
2 роки 11 місяців
агентство України 2, тел. (044) 4563848
будівлі виробничого корпусу № 1
матна, 2
станом на 30.04.2016
Міністерство освіти 02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03680, м. Київ, Частина нежитлового приміщення будівлі
02928433.1.ТЖФКДЖ009 м. Київ, пров.Май0,25
3 570,00
2 роки 11 місяців
і науки України
вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, 287-61-05
гуртожитку № 2
копський, 4а
станом на 31.05.2016
Міністерство освіти 02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту України, 03680, м. Київ, Частина нежитлового приміщення будівлі
02928433.1.ТЖФКДЖ010 М. Київ, пров.
0,25
3 570,00
2 роки 11 місяців
і науки України
вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 287-54-52, 287-61-05
гуртожитку № 2
Майкопський, 4б
станом на 31.05.2016

мета використання
Розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення виробництва радіоелектронних систем
(інше використання)
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає
послуги з доступу до Інтернету
Розміщення оператора телекомунікацій, який надає
послуги з доступу до Інтернету

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел.: 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з надписом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абзацу 3
частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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
 Назва об’єкта оренди: частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі
патолого-анатомічного корпусу, інв. № 10310013, літ. А-4, загальною площею
14,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, 35, що перебуває на балансі Харківської медичної академії післядипломної освіти.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку,
на 30.05.16 становить 98 800,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання
об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – липень 2016 року, яка без урахування ПДВ становить 1 235,00 грн при орендній ставці
15 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому
орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції. На період 2016 року
орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про державний бюджет України на
2016 рік» № 928-VIII від 25.12.15; цільове використання об’єкта оренди: організування
поховань і надання суміжних послуг; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди; дотримання вимог щодо експлуатації
об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарно-епідеміологічних, екологічних норм;
при визначенні переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу,
який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних
умов; переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку замовникові оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголошення
його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії; переможець

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

конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди протягом 20 календарних днів з моменту
оголошення його переможцем конкурсу під час відкритого засідання конкурсної комісії
з підписанням протоколу переможцем конкурсу; строк дії договору оренди – 1 рік; подальше використання орендованого майна буде здійснюватися відповідно до чинного
законодавства; заборона суборенди та приватизації орендованого майна.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву на участь у конкурсі (в т. ч. обов’язково зазначити поштову адресу з індексом
та контактний номер телефону претендента); конкурсні пропозиції щодо виконання
умов конкурсу, крім розміру орендної плати;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про
те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної
особи – платника єдиного податку (за останній звітній період) відповідно до Порядку
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою
КМУ від 31.08.11 № 906, та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної власності» від 15.02.13 № 201.
Документи від претендентів на участь у конкурсі (крім пропозиції щодо розміру
орендної плати), які розглядаються на засіданні конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 7 робочих днів (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), дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація про об’єкт оренди, за адресою:
м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі в 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 конкурсних пропозицій щодо розміру орендної
плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ
по Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, вул. Гуданова, 18,
кімн. 413.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Запорізькій області про результати конкурсу
на право оренди державного майна, що відбувся 08.08.2016
За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення про укладення з
фізичною особою – підприємцем Сірченком Дмитром Петровичем договору оренди
державного нерухомого майна – нежитлових приміщень будівлі головного корпусу (літ.
А-3-4, А3-2, А4, А5), реєстровий номер 02070849.2.АААККД923, а саме: приміщень з
№ 114 до № 125 включно, з № 128 до № 130 включно, № 174, 175 першого поверху,
нежитлових приміщень № 2, 13, 14, з № 44 до № 49 включно, № 51 підвального поверху площею 679,4 м2; частини нежитлового приміщення № 1 (у складі частин приміщень № 1, № 2, з № 4 до № 11 включно), нежитлового приміщення № 2-1 першого
поверху будівлі Кафе-автомата (літ. М-2) площею 220,8 м2 за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 64, що перебуває на балансі Запорізького національного технічного університету.
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