Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 91 (1111)
Засновано у вересні 1993 року
підсумки конкурсу
на право оренди

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

Керуючись вимогами пункту 28 Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 2011 року № 906, переможцем конкурсу на право оренди частини
нежитлових приміщень загальною площею 66,4 м2 адміністративної будівлі корпусу «Славутич» за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3 визнано фізичну
особу – підприємця Іскендерову Ельнару Адалет кизи.
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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівля гаража загальною площею 52,5 м2 літ. «А-1».
Адреса об’єкта: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області
(код за ЄДРПОУ 02359946) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Столярова, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля літ. А-1 загальною
площею 52,5 м2. Будівля придатна для нормальної експлуатації, має систему
електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 63 918,00 грн, ПДВ – 12 783,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 76 701,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; здійснити реєстрацію нерухомого
майна, яке входить до складу об’єкта; подальше відчуження об’єкта можливе лише за
умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль
за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження
приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з
дня переходу до нього права власності на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування,
купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; покупець
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення
договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 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 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 7 670,16 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта
приватизації – будівлі гаража загальною площею 52,5 м2 літ. «А-1», розташованої
за адресою: 50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Волосевича, 55»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 15 грудня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 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 «Катеринославська»
(https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Необхідні дані Ви знайдете
в Каталозі видань України на 2017 рік, с. 95

Комплект у складі:
журналу «Державний інформаційний бюлетень про
приватизацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-методич
ні та інформаційні матеріали щодо приватизації
газети «Відомості приватизації» – додатка до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» (укр.).
Інформація про проведення процедур приватизації майна

офіційне видання Фонду
державного майна України

Продаж об’єктів групи А

ІНФОРМАЦІЯ
Національного антикорупційного бюро України
про підсумки конкурсу на право оренди

Індекс та назва видання

20 листопада 2017 р.

Назва об’єкта: нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1 356,3 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ),
вул. Тагільська, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 5393043, ПАТ «Дніпровський металургійний
комбінат» за адресою: 51925, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), вул. Соборна (вул. Кірова), 18б.
Відомості про об’єкт приватизації: двоповерхова нежитлова будівля (літ. А-2)
з підвалом загальною площею 1 356,3 м2, тротуаром-І. Рік побудови – 1949. На даний час об’єкт не використовується. До приміщення підведені основні комунікації.
Потребує проведення капітального ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 717 076,00 грн, ПДВ – 343 415,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 060 491,20 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; 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 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 купівліпродажу сплатити ціну продажу об’єкта 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 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 206 049,12 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 – нежитлова будівля (літ. А-2) загальною площею 1 356,3 м2, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське , вул. Тагільська, 9»).

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 15 грудня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. 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: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М1-1) загальною площею
1 008,5 м2; ємкості ГСМ 25 м3 у кількості 3 одиниць (№ 9, № 10, № 11).
Адреса об’єкта: 49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 5.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 03116140, ТДВ «Дніпропетровське АТП
11259» за адресою: 49051, м. Дніпро, Дніпросталівська, 5.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: одноповерхова
окремо розташована нежитлова будівля гаражних боксів (літ. М-1) з прибудовою
(літ. М1-1) загальною площею 1 008,5 м2; металеві ємкості ГСМ 25 м3 у кількості 3
одиниць (№ 9, № 10, № 11). Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 117 496,00 грн, ПДВ – 223 499,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 340 995,20 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; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта 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 та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта 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 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 134 099,52 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 у складі: крита стоянка автомобілів МТО-АТ та ПАРМ-1М (літ. М-1) з прибудовою (літ. М1-1) загальною площею
1 008,5 м2; ємкості ГСМ 25 м3 у кількості 3 одиниць (№ 9, № 10, № 11), розташованої
за адресою: 49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, 5».
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –
11 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (www.tbe.соm.ua) 15 грудня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська»
(електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2.
Адреса об’єкта: 50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дишинського, 34а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191307, ПАТ «Криворізький залізорудний
комбінат» за адресою: 50029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1а.
Відомості про об’єкт приватизації: нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ.
А1-1) загальною площею 113,7 м2, яка складається з двох одноповерхових будівель.

⇒
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Має підведення систем комунікацій. Рік введення в експлуатацію – 1982. Земельна ділянка перебуває в користуванні ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат».
Об’єкт на даний час не експлуатується та потребує ремонту.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 87 104,00 грн, ПДВ – 17 420,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 104 524,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища; подальше відчуження
об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки,
а також її розмір під об’єктом, 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 та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням
договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні з продажу об’єкта – нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, без ПДВ»)
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р
№ 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 10 452,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової
ціни об’єкта приватизації – нежитлова будівля пивбару (літ. А-1, літ. А1-1) загальною площею 113,7 м2, розташована за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий
Ріг, вул. Дишинського, 34а»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 15 грудня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 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 «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49, оф. 4/1) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв,
а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з ґанком
(літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса балансоутримувача: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Горького, 2.
Відомості про об’єкт приватизації: частина нежитлової будівлі (літ. А) площею
314,8 м2 з ґанком (літ. а1), частину вимощення «І» площею 93,0 м2 на першому поверсі двоповерхового будинку, введеного в експлуатацію у 1955 році. Будівля ІІI
групи капітальності, технічний стан задовільний. У приміщеннях здійснено косметичний ремонт, приміщення можливо використовувати без додаткових ремонтних
робіт для розміщення складу або виробництва. Приміщення знаходяться на «червоній лінії», мають окремий вхід, електропостачання.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 576 303,00 грн, ПДВ – 115 260,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 691 563,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта, передбачених
законодавством України; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює
контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник об’єкта зобов’язаний
у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати
державному органу приватизації копії документів, що підтверджують його право
власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір
під об’єктом, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним
законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з
моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта 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 69 156,36 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – «Частина нежитлової будівлі (літ. А) площею 314,8 м2 з
ґанком (літ. а1), частина вимощення «І» площею 93,0 м2, що знаходиться за адресою: м. Жовті Води, вул. 8 Березня, 8»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 15 грудня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: об’єкт державної власності – нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1 849,7 м2 з огорожею та замощенням.
Адреса об’єкта: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а.
Балансоутримувач: ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (код за
ЄДРПОУ 00191023) за адресою: 50079, м. Кривий Ріг, Тернівський р-н.
Відомості про об’єкт приватизації: окремо розташована нежитлова чотириповерхова будівля колишнього наркологічного диспансеру (літ. А-4) з підвалом
(літ. Ап/д), прибудовою літ. а, загальною площею 1 849,7 м2, ґанками літ. а1-а4,
огорожею № 1-6, замощенням І загальною площею 757,9 м2. Рік побудови – 1962.
Будівля не обладнана системою центрального опалення, водопостачання, каналізації; система електропостачання не функціонує.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 583 335,00 грн, ПДВ – 316 667,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 900 002,00 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
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санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше
відчуження об’єкта 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, 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 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 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 190 000,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації – нежитлової будівлі (літ. А-4) загальною площею 1 849,7 м2
з огорожею та замощенням за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2а»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 11.12.2017 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 15 грудня 2017 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною
площею 756,8 м2.
Балансоутримувач об’єкта: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Адреса об’єкта: 88010, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.
Відомості про об’єкт: вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 м2 складається з восьми приміщень (І-УІІІ), що розміщені
в підвалі п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу (літ. З), яка розташована
на території ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Об’єкт перебуває в непридатному для
експлуатації стані, на момент оцінки приміщення затоплені ґрунтовими водами.
Технічна характеристика об’єкта: фундамент, стіни та перегородки бетонні; перекриття – залізобетонні плити; підлоги бетонні; внутрішнє оздоблення – фарбування
водоемульсійними сумішами; інженерні комунікації – електропостачання, водопровід, каналізація, газопостачання, вентиляція потребують відновлення.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 272 541,00 грн.
ПДВ – 54 508,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 327 049,20 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та
правил пожежної безпеки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 32 704,92 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р № 37316006018418
в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код
22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 15 грудня
2017 року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) – 11
грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за
№ 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної
універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь
в акціоні 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 від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля (столова) загальною площею 749,5 м2.
Адреса об’єкта: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка, вул. Колгоспна, 11.
Балансоутримувач: ПАТ «Птахофабрика «Україна» (код за ЄДРПОУ
05477066).
Адреса балансоутримувача: Київська обл., Васильківський р-н, с. Крушинка,
вул. Колгоспна, 11.
Відомості про об’єкт: капітальна окремо розташована нежитлова будівля
(їдальня) загальною площею 749,5 м2. Рік побудови – 1976. Будівля одноповерхова, складної конфігурації у плані. Є типовою для подібного типу приміщень
їдалень 70-х років. Має 6 окремих входів, що формують окремі групи приміщень
через влаштовані ґанки з різних сторін будівлі, та ще декілька допоміжних входів.
Конструктивні елементи: фундамент бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні;
міжповерхові перекриття – з/б; покрівля – шифер; двері металеві та дерев’яні. З
інженерних мереж в будівлі наявні електропостачання, водопровід, каналізація та
опалення. Загальний фізичний стан будівлі – задовільний.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ділянки, яка належить ПАТ «Птахофабрика «Україна» на праві користування (кадастровий номер 3221484000:06:016:0001).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 2 521 800,00 грн, ПДВ: 504 360,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ: 3 026 160,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації
об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 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 ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Сума грошових коштів у розмірі 302 616,00 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: РВ ФДМУ по
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта в сумі
302 616,00 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:
РВ ФДМУ по Київській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% від початкової
ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 12 грудня 2017
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08 грудня 2017 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області
за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця –
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

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

Назва об’єкта № 1: кран баштовий КБ-309, інв. № 031623, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ098.
Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал»,
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ
05814256.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває в розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування непридатні для ремонту, сталеві канати непридатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Ціна об’єкта без ПДВ – 175 400,00 грн, ПДВ – 35 080,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 210 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
21 048,00 грн.
Назва об’єкта № 2: кран баштовий КБ-100.3 А1, інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106.
Відомості про об’єкт: рік виготовлення – 1989. Кран перебуває у розібраному
стані, наявна деформація металевих вузлів та механізмів крана, механізми крана
розкомплектовані, кабелі та трубопроводи зруйновані, електрообладнання відсутнє, шафи керування непридатні для ремонту, сталеві канати непридатні для
подальшої експлуатації, противага і баласт розкомплектовані. Технічний стан обладнання незадовільний. Подальша експлуатація неможлива.
Ціна об’єкта без ПДВ – 190 600,00 грн, ПДВ – 38 120,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 228 720,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
22 872,00 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Покупець бере на себе витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ
у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.
Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на рахунок
№ 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172,
податковий номер 13747462, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровограській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 18 грудня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним товариством Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 22 грудня 2017 року.
Час початку торгів по об’єкту № 1 – кран баштовий КБ-309, інв. № 031623,
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ098 – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – кран баштовий КБ-100.3 А1,
інв. № 033844, реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ106 – 13.00, час закінчення
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його знаходження, в робочі дні отримати додаткову інформацію у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою:
25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, тел.: (0522) 33-25-79, 33-24-00.

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова
будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2 165,7 м2; цегляний гараж (літ. Г),
зовнішня площа – 132,5 м2; металева огорожа (1); замощення (І-ІІ) асфальтобетон та бутовий камінь.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби України у
Путивльському районі Сумської області.
Інформація про об’єкт: адміністративна будівля колишнього банку з гаражними
боксами, у т. ч.: нежитлова окремо розташована двоповерхова цегляна будівля з
вбудованими підвальними приміщеннями. Рівень фізичного зносу – 52,3%; нежитлова окремо розташована одноповерхова цегляна будівля гаража. Рівень зносу
об’єкта – 36,3%; металева огорожа – металева решітка та більшість металевих
стовпчиків демонтовано. Загальна довжина конструкцій огорожі – 2,0 пог. м; висота
конструкцій – 1,6 м; замощення: асфальтобетонне (асфальтобетонне покриття на
піскощебеневій подушці); бутовий камінь (бутовий камінь на піщаній подушці).
Інженерні комунікації до будівель підведені, але в приміщеннях демонтовані.
Дата будівництва будівель – 1988 рік. Об’єкт більше десяти років не експлуатується. Під’їзна дорога для транспорту на вул. Першотравнева. Біля будівель є
площадка для маневру та стоянки автотранспорту.
Група інвентарних об’єктів розташована на єдиній земельній ділянці в центрі
міста Путивль загальною площею 2 766,0 м2 в зоні пішохідної доступності до громадського центру. Цільове використання земельної ділянки – землі громадського
призначення. Кадастровий номер 5923810100:02:008:0017.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 631 960,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 758 352,00 грн, у т. ч. ПДВ –
126 392,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта
приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 75 835,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 07 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 11.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
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державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

Назва об’єкта: магазин № 43 загальною площею 37,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, с/р Верхньосироватська, Золотницька станція, буд. 43.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: будівля окремо розташована, цегляна з залізобетонним перекриттям, сумісною рулонною покрівлею, обладнана системою електропостачання. Об’єкт не експлуатується протягом останніх п’яти років. Фізичний
знос об’єкта – 54 %. Будівля забезпечується під’їзними шляхами із твердим покриттям для автотранспорту. Об’єкт перебуває на території залізничної станції
(наявний пішохідний потік користувачів залізницею), поблизу населених пунктів
с. Стінка, с. Залізняк.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 18 300,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
3 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта
приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 196,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по
Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 07 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 11.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№ 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

Назва об’єкта: будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, с. Головашівка, «Гловашівка»
станція.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: одноповерхова окремо розташована цегляна будівля.
Конструктивна схема будівлі з поздовжніми опорними стінами із дерев’яними перекриттям та підлогою, азбестоцементною покрівлею, обладнана системою електропостачання (в неробочому стані). Фізичний знос об’єкта – 38 %.
Об’єкт перебуває на території залізничної станції, в периферійній частині села,
в зоні житлової забудови. До будівлі є під’їзд для автотранспорту з можливістю
стоянки для автомобілів.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 21 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 680,00 грн, у т. ч. ПДВ –
4 280,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта
(нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 568,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін прийманнязаяв – 07 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 11.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля, магазин загальною площею 36,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Тростянецький р-н, Кам’янська сільська рада,
«Бакирівка» станція.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: окремо розташована цегляна будівля із залізобетонним перекриттям, сумісною рулонною покрівлею, бетонною підлогою, обладнана
системою електропостачання. Об’єкт не експлуатується останні п’ять років. Фізичний знос об’єкта – 54 %. Будівля забезпечується під’їзними шляхами із твердим
покриттям для автотранспорту. Об’єкт перебуває на території залізничної станції,
поблизу населеного пункту с. Кам’янка.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 120,00 грн, у т. ч. ПДВ –
3 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта
приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 07 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 11.12.2017 Українською
Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
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Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за
№400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області
за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: прохідна під літ. «Б» загальною площею 26,6 м2; пожежний резервуар літ. «В» загальною площею 36,0 м2;
пожежний резервуар літ. «Г» загальною площею 36,0 м2; туалет під літ. «Д» загальною площею 3,2 м2.
Адреса: вул. Винниченка, 2а, с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська
обл., 48431.
Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 14373153.
Відомості про об’єкт: прохідна (літ. «Б») не експлуатується, частково відсутні віконні та дверні прорізи, часткове руйнування стін, козирків, опорядження, покриття
та основи підлоги, відмосток. Пожежний резервуар (літ. «В»), пожежний резервуар
(літ. «Г») не експлуатуються, стики днища та стін втратили герметичність, люки відсутні, на залізобетонних елементах сліди руйнування захисного шару бетону, оголення арматури, враження арматури корозією. Туалет (літ. «Д») не експлуатується,
відсутні віконні та дверні прорізи, часткове руйнування стін, опорядження, покриття
та основи підлоги, відмосток, вигрібна яма повністю зруйнована.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 32 790,00 грн.
ПДВ – 6 558,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 348,00 грн.
Умови продажу об’єкта: 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; подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання користування земельною ділянкою під об’єктом приватизації покупець
об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства; подальше
відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній валюті України.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 3 934,80 грн, що становить 10 %
від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37313019011911 в ДКСУ м. Київ,
МФО 820172, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за
ЄДРПОУ 14037372.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (1 відсотка)
від початкової ціни об’єкта та послуги нотаріуса.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Тернопільській області на
р/р № 37187501900001, код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у
Тернопільській області, МФО 838012, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 15 грудня 2017 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 за № 1147/27592 (з внесеними змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарносировинна біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.
utsb.com.ua).
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26
червня 1998 року за № 400/2840 (з внесеними змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за його розташуванням в робочі дні. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова,11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

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

Назва об’єкта: побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2 у літ «Г».
Балансоутримувач: ТОВ фірма «Автосервіс» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: Харківська обл., Куп’янський р-н (землі Курилівської сільської
ради за межами населеного пункту).
Відомості про об’єкт: побутові приміщення № 13-20 загальною площею 185,3 м2
в літ «Г» інв. № 105, рік побудови – 1973.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 15 480,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 12 900,00 грн; ПДВ – 2 580,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта
приватизації.
2. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
3. Здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації в установленому законодавством порядку.
4. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
5. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта до моменту
зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за
об’єкт за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 1 548,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840
(зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 15 грудня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля (колишній гуртожиток на 48 місць) літ. «А-2»
загальною площею 378,0 м2.
Балансоутримувач: ВАТ «Таранівка» (ліквідоване).
Адреса об’єкта: 63448, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Таранівка, вул. Фабрична (ПТФ) 14.
Відомості про об’єкт: нежитлова двоповерхова будівля (колишній гуртожиток
на 48 місць) літ. «А-2» загальною площею 378,0 м2, рік побудови – 1990.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 960,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 33 300,00 грн; ПДВ – 6 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта.
2. Після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний термін за актом передачі.
3. Здійснити державну реєстрацію об’єкта в установленому законодавством
порядку.
4. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості,
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.
5. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта до моменту
зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після повної сплати за
об’єкт за погодженням з РВ ФДМУ по Харківській області.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 3 996,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р
№ 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач
коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змінами.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі
(веб-сайт: http://putb.if.ua) і на електронну адресу: pfg@pfg.if.ua. Протягом двох
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати
на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі (76018, м. Івано-Франківськ,
вул. Шевченка, 9) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 15 грудня 2017 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

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

Назва об’єкта: приміщення колишнього АКАБ «Україна» загальною площею
226,4 м2 першого поверху двоповерхової будівлі.
Адреса об’єкта: 19300, Черкаська обл., смт Лисянка, вул. Гетьманський
шлях, 20.
Балансоутримувач: Лисянська районна державна адміністрація Черкаської
області (код за ЄДРПОУ 04061240).
Адреса балансоутримувача: 19301, Черкаська обл., смт Лисянка, пл. Миру, 27.
Відомості про об’єкт: вбудовані приміщення загальною площею 226,4 м2 першого поверху двоповерхової (літ. А-2) окремо розташованої будівлі, 1969 року
забудови. Мають окремий вхід та декілька допоміжних входів. Стіни, перегородки
цегляні, оздоблені шпалерами, масляною фарбою; стеля – водоемульсійна фарба;
підлога – бетонні плити, оздоблені лінолеумом; двері дерев’яні; вікна дерев’яні,
облаштовані металевими решітками. До будівлі підведені централізовані комунікаційні мережі: електропостачання, водопостачання, водовідведення, система
опалення. Загальний фізичний знос – 34 %, санітарно-технічний стан задовільний.
Асфальтовані під’їзні шляхи. Приміщення перебувають в оренді.
Початкова ціна без ПДВ – 513 700,00 грн, ПДВ – 102 740,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 616 440,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає 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, сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 61 644,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р
№ 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 15 грудня 2017 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 ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за
№ 1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарна біржа «Універсальна
товарно-сировинна біржа»: http:// www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 51) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

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

Назва об’єкта: гараж (літ. «А») з оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2
разом із земельною ділянкою.
Місцезнаходження об’єкта: 20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Черкаській області (код
за ЄДРПОУ 02357999).
Адреса балансоутримувача: 18001, м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 39.
Інформація про об’єкт: вбудований одноповерховий цегляний гараж загальною
площею 35,3 м2 (літ. «А»), до складу якого входять: бокс № 1 – 18,0 м2, з оглядовою
ямою – 4,0 м2; бокс № 2 – 17,3 м2. Рік побудови – 1974. Фундаменти – бутобетонні; стіни, перегородки цегляні; перекриття – залізобетонні плити; підлога – бетон;
внутрішнє оздоблення – побілка стелі, стін. Інженерні мережі – електропостачання.
Висота приміщень – 2,8 м. Під’їзні шляхи – дороги з твердим покриттям. Об’єкт
за призначенням не використовується. Санітарно-технічний стан задовільний,
фізичний знос – 34,55 %.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,0069 га (під забудовою
(гаражем – 0,0048 га, під площадкою, проїздами – 0,0021 га.). Кадастровий номер
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7122255100:01:005:0321, цільове призначення: 1.12.9 – землі іншого громадського призначення.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 37 150,00 грн,
у т. ч.: гаража з оглядовою ямою площею 35,3 м2 – 34 600,00 грн, земельної ділянки – 2 550,00 грн. ПДВ – 7 430,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 44 580,00 грн,
у т. ч.: гаража з оглядовою ямою площею 35,3 м2 – 41 520,00 грн, земельної ділянки – 3 060,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта
приватизації покупець визначає 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; сплата ціни продажу
за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 4 458,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 15 грудня 2017 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарна біржа «Універсальна товарносировинна біржа»: http:// www.utsb.kiev.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 51) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

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

Назва об’єкта: будівля бару (літ. ж1-1) загальною площею 181,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «НИВА»
(код за ЄДРПОУ 21355747).
Адреса балансоутримувача: 19615, Черкаська обл, Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6.

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

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
банно-прального комбінату

Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво банно-прального комбінату.
Місцезнаходження: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 32. Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва – банно-пральний
комбінат розташований в серединній частині населеного пункту та складається з
банно-прального комбінату (літ. А-2) – двоповерхова цегляна будівля з підвалом
загальною площею 918,8 м2, фундамент – залізобетонні блоки, перекриття – залізобетонні плити, інженерні мережі – відсутні, рівень будівельної готовності – 66 %;
будівлі (літ. Б-1) – одноповерхова цегляна будівля, загальна площа – 47,8 м2, фундамент – стрічковий бутобетоний, перекриття – залізобетонні плити, інженерні
мережі – відсутні, рівень будівельної готовності – 66 % та пожежних резервуарів –
наявні лише залишки залізобетонних конструкцій.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа – 0,5700 га, кадастровий номер земельної ділянки 1820384800:01:005:0104, цільове призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва – банно-прального комбінату без урахування ПДВ – 111 159,00 грн (сто одинадцять тисяч сто п’ятдесят
дев’ять гривень 00 копійок). ПДВ – 22 231,80 грн (двадцять дві тисячі двісті тридцять одна гривня 80 копійок).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 133 390,80 грн
(сто тридцять три тисячі триста дев’яносто гривень 80 копійок).
Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта прийманняпередавання із можливою зміною його первісного призначення; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час
добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва; протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передавання
здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва в установленому законом порядку; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише за умови збереження для нового власника
об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених договором купівліпродажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Житомирській області, яке здійснює
контроль за їх виконанням; набуття права користування або власності на земельну
ділянку здійснюється відповідно до земельного законодавства України.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Засоби платежу: грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунках за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.
Грошові кошти в розмірі 13 339,08 грн (тринадцять тисяч триста тридцять
дев’ять гривень 08 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172.
Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 13578893.
Кінцевий термін приймання заяв – 11 грудня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 15 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.

Продаж об’єктів групи Ж
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – сірководневої лікувальні
Назва об’єкта: сірководнева лікувальня.
Адреса об’єкта: Дніпропетровська область, м. Дніпро, просп. Свободи, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, ПрАТ «Євраз Дніпровський
металургійний завод» за адресою: 49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
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 відводилася.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 989 731,00 грн, ПДВ – 397 946,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 2 387 677,20 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час
експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших
правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, перед-
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Інформація про об’єкт:
цегляне, напівпідвальне, одноповерхове приміщення загальною площею
181,8 м2, у т. ч. приміщення кафе площею 115,5 м2, рік побудови – 1988, прибудоване до будівлі клубу. Будівля має основний вхід та допоміжний. Під’їзні дороги –
асфальтоване покриття. Стіни, перегородки кам’яні; стеля – підвісна система;
підлога – лінолеум; дверні, вікна дерев’яні. До будівлі підведені централізовані
комунікаційні мережі, в робочому стані тільки електромережа. Об’єкт не використовується, потребує капітального ремонту. Загальний фізичний стан – незадовільний. Фізичний знос – 43 %.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 8,09 га, яка надана у постійне користування ПрАТ «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс «НИВА». Під об’єкт земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 191 800,00 грн, ПДВ – 38 360,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 230 160,00 грн.
Умови продажу та експлуатації:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі; 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; сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007 в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 23 016,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна
казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації без ПДВ ).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 18 грудня 2017 року
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною Універсальною Біржею 22 грудня 2017 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 ФДМУ від 09.09.2015
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року
за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Центральної Універсальної Біржі:
https://centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної Універсальної Біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) 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 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

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

Назва об’єкта: овочесховище (підвальне приміщення) (літ. В1–1) загальною
площею 100,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6.
Балансоутримувач: ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс «НИВА»
(код за ЄДРПОУ 21355747). Адреса балансоутримувача: 19615, Черкаська обл,
Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6.
Інформація про об’єкт: підвальне приміщення в одноповерховій цегляній будівлі
загальною площею 100,4 м2, 1987 року будівництва. Фундамент бетонний; стіни,
перегородки цегляні; покрівля – руберойд; підлога бетонна; двері дерев’яні; вікна
відсутні; внутрішнє опорядження – емульсійна фарба.
Об’єкт не використовується, потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи
ґрунтові. Внутрішні мережі комунікацій відсутні. Загальний фізичний стан − задовільний, фізичний знос – 39 %.
Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній ділянці
площею 8,09 га, яка надана у постійне користування ПрАТ «Дитячий оздоровчосанаторний комплекс «НИВА». Під об’єкт земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 69 000,00 грн, ПДВ – 13 800,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 82 800,00грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання
об’єкта покупець визначає самостійно; питання використання земельної ділянки
під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним
законодавством після підписання акта передачі; 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; сплата ціни продажу
за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37184006000007, в ГУ ДКСУ
у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ
ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 8 280,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на
р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Центральною Універсальною
Біржею 15 грудня 2017 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 ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Центральної Універсальної Біржі:
https://centrex.com.ua//.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Центральної Універсальної Біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) 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 квітня 1998 р. № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00 до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 по 16.00. Телефон для
довідок (0472) 37-26-61, час роботи з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

Назва об’єкта: розчинно-бетонний вузол.
Місцезнаходження: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, 87б.
Балансоутримувач: відсутній, об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва:
об’єкт розташований на відстані 0,5 км від основної магістралі у периферійній
частині м. Червонограда. Під’їзна дорога асфальтована. Роботи по водо-, тепло-,
електропостачанню, каналізації, благоустрою території не проводилися. Спостерігається пошкодження та часткове руйнування наявних конструктивних елементів. Об’єкт являє собою споруду каркасного типу прямокутної форми розміром
40,45х18,9 м. Наявні залізобетонні фундаменти стаканного типу, влаштовані монолітні з/бетонні резервуари прямокутної форми, каркас із з/бетонних конструкцій:
поперечних рам зі збірних з/бетонних колон і несучих елементів покриття (ферм),
часткове вертикальне заповнення силікатною цеглою та стіновими панелями, покриття споруди (з/б панелі) повністю відсутнє. Об’єкт не законсервований, розташований на відкритій не огородженій земельній ділянці, не охороняється, руйнується під дією атмосферного впливу.
Ступінь будівельної готовності – 38 %.
Земельна ділянка: площа – 3 428 м2; кадастровий номер 4611800000:06:002:0058;
категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони
та іншого призначення; земельні сервітути: відсутні.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 026 804,00 грн
(один мільйон двадцять шість тисяч вісімсот чотири гривні 00 коп.), у т. ч.: об’єкта
незавершеного будівництва – 623 363,00 грн (шістсот двадцять три тисячі триста
шістдесят три гривні 00 коп.); земельної ділянки – 403 441,00 грн (чотириста три
тисячі чотириста сорок одна гривня 00 коп.). ПДВ – 205 360,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 232 164,80
грн (один мільйон двісті тридцять дві тисячі сто шістдесят чотири гривні 80 коп.),
у т. ч.: об’єкта незавершеного будівництва – 748 035,60 грн (сімсот сорок вісім тисяч тридцять п’ять гривень 60 коп.); земельної ділянки – 484 129,20 грн (чотириста
вісімдесят чотири тисячі сто двадцять дев’ять гривень 20 коп.).
Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований:
1. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його
в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуванням встановле-

ного цільового використання земельної ділянки протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-передавання об’єкта незавершеного будівництва разом
із земельною ділянкою.
2. Подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної
ділянки, на якій розташований об’єкт, можливе лише за умови збереження для
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням.
3. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта.
4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з
чинним законодавством.
5. Протягом півроку після підписання акта приймання-передавання об’єкта
незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством України.
6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору
купівлі-продажу надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 123 216,48 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів: РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; Банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий рахунок № 37180500900001,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070;
Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 15 грудня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 11 грудня 2017 року
до 16.00 включно.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

бачених 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 винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 238 767,72 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 обл., м. Дніпро, просп. Свободи, 2а).
Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 11
грудня 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 15 грудня 2017 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, вул. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325
(зі змінами). Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками
до заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі
на електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні в трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація 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 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову
інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-0-4-16,
в робочі дні з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава,
вул. Шевченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

ЛЬВІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – розчиннобетонного вузла (разом із земельною ділянкою)
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КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ВІННИЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

1. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
 Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будинок тваринника площею 90,6 м2, що
під час приватизації не увійшов до статутного фонду СВАТ «Садовод» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Шанс», за адресою: 22742, Вінницька обл.,
Іллінецький р-н, с. Криштопівка, вул. Жовтнева, 11б.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,01 га (наказ Головного управління
Держгеокадастру у Вінницькій області від 23.10.2017 № 2-13773/15-17-СГ).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 02.09.2009
№ 1386 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від
24.11.2009 № 1832.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
2. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового
номера земельній ділянці).
 Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – нежитлова будівля (лазня) загальною
площею 97,2 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного фонду СВАТ
«Садовод» та перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Шанс», за адресою:
22743, Вінницька обл., Іллінецький р-н, с-ще Вербівка, вул. Центральна, 69а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0150 га (наказ Головного
управління Держгеокадастру у Вінницькій області від 23.10.2017 № 2-13351/1517-СГ).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 18.11.2009
№ 1793 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від
27.06.2017 № 1042.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
3. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
 Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності гр. А – будівля лазні загальною площею 137,0 м2,
що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу САТ «Вищеольчедаївське»
та перебуває на балансі ПАТ «Вищеольчедаївське», за адресою: 23441, Вінницька
обл., Мурованокуриловецький р-н, с. Обухів, пров. Робітничий, 8а.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,03 га (рішення № 193 від
31.10.2017 15 сесії 7-го скликання Обухівської сільської ради Мурованокуриловецького району Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 31.03.2017
№ 502 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
4. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження
документації із землеустрою у встановленому порядку, одержання позитивного
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
 Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної власності гр. А – будівля контори загальною площею
802,8 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ВАТ «Укртелеком» та перебуває на балансі Вінницької філії ПАТ «Укртелеком», за адресою:
22800, Вінницька обл., м. Немирів, вул. Українська, 2.
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,10 га (рішення № 292 від
26.10.2017 13 сесії 1-го скликання Немирівської міської ради Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 05.07.2017
№ 1080 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-

ний та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Вінницькій області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, що подаються
на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, 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;
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода
на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з
відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 26.12.2017 об 11.00 в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.
Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо
до приймальні регіонального відділення до 17.00 18.12.2017. Конкурсна комісія
працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про повторне проведення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єктів
приватизації разом із земельною ділянкою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єктів державної власності разом із земельною ділянкою
(підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою:
 1. Земельна ділянка, на якій розташоване державне майно – об’єкт
незавершеного будівництва – 50-квартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 24, м. Кролевець,
Сумська обл.
Розмір земельної ділянки, що підлягає землеустрою, – 0,0752 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 26.06.2000
№ 1317 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації та виключення з переліку».
Витяг з рішення Кролевецької міської ради від 30.11.2016 про надання дозволів
на виготовлення документації із землеустрою.
 2. Земельна ділянка, на якій розташоване державне нерухоме майно – група інвентарних об’єктів, у складі: літній будинок відпочинку з прибудовами, А, а-а3, загальною площею 64,5 м2; літній будинок відпочинку з прибудовами,
Б, б, б1, загальною площею 85,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: масив Заплава річки Ворскла, 3 та 3-А, Зарічненська сільська рада, Тростянецький р-н, Сумська обл.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.04.2014
№ 1309 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації».
Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам,
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект за-

вдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).
Останній день подання конкурсної документації – 13.12.2017 до 17.00.
Конкурс відбудеться 21.12.2017 о 15.00 за адресою РВ ФДМУ по Сумській області: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській
області. Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про проведення повторного
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій
він розташований; проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній
ділянці; погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому
порядку; отримання позитивного висновку державної експертизи документації із
землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру.
 Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт малої приватизації державної власності – окреме індивідуально визначене майно – будівля загальною площею 152,3 м2 з прибудинковими спорудами: сараєм загальною площею 14,2 м2, вбиральнею загальною площею
1,4 м2 та криницею (разом із земельною ділянкою), що перебуває на балансі
ТОВ «Джерело», Чернівецька обл, Герцаївський р-н, с. Хряцька, вул. Лісова, 42а.
Розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт
із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: накази ФДМУ від 19.04.2007
№ 631 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та від 22.02.2008 № 216
«Про орієнтовний поіменний перелік об’єктів приватизації державної власності груп
А, Д, Е та Ж та очікуване надходження коштів від їх приватизації», наказ РВ ФДМУ
по Чернівецькій області від 02.10.2017 № 254-П «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта групи А».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за встановленою формою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011
№ 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у
Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи);
копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння 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, копії спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідністю); згода на обробку персональних даних (відповідно до
додатка 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців
робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасного їх подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його
письмово повідомляє голова конкурсної комісії із зазначенням підстав відмови.
Конкурсну документацію претенденти подають до сектору управління персоналом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Чернівецькій області
(м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, кабінет № 7) до 14.12.2017 включно.
Конкурс відбудеться 22 грудня 2017 року об 11.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, кабінет № 2.
Телефон для довідок (0372) 51-86-60.
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Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Департамент орендних відносин, т. 200-34-39

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна
максимально можнезалежною оцінмета використання
площа, м2
ливий строк оренди
кою, грн
1 Міністерство освіти
03065891, Вище професійне училище № 11 м. Вінниці, 21034, м. Вінни- Нерухоме майно – будівля ма–
м. Вінниця, Немирівське шосе, 78
136,2
718 591,00
2 роки 364 дні Здійснення торгівлі насінням, добривами, сільгосптоварами (86,2
і науки України
ця, Немирівське шосе, 78, тел. (0432) 27-50-87
газину (літ. А)
м2), здійснення торгівлі канцелярським приладдям (50,0 м2)
2 Міністерство соціальної 20092205, Могилів-Подільський міськрайонний центр зайнятості, 24000, Нерухоме майно – нежитлові
20092205.1.ЯРЦЯЖЕ042 24000, Вінницька обл., Могилів77,3
520 074,00
2 роки 11 місяців Розміщення Могилів-Подільського відділення управління виконавполітики України
Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, м. Могилів-Подільський, просп. вбудовані приміщення в адмініПодільський р-н, м. Могилівчої дирекції Фонду соціального страхування України у
Незалежності, 11, тел.: (04337) 6-48-41, 6-48-57
стративній будівлі (літ. А)
Подільський, просп. Незалежності, 11
Вінницькій області
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна
максимально можмісцезнаходження
незалежною оцінплоща, м2
ливий строк оренди
кою, грн
02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 87555, До- Частина нежитлового вбудованого приміщення коридору 02070812.1. БДДМУФ014 87500, Донецька обл.,
6,0
30 000,00
2 роки 9 місяців
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (06294) 4-65-05
першого поверху будівлі учбового корпусу № 5
м. Маріуполь, вул. Університетська, 7
02070812, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», 87555, До- Частина нежитлового вбудованого приміщення фойє пер- 02070812.1. БДДМУФ012 87500, Донецька обл., м. Ма6,0
30 000,00
2 роки 9 місяців
нецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7, тел. (06294) 4-65-05
шого поверху будівлі учбового корпусу № 3
ріуполь, вул. Італійська, 115
02542018, Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне бу- Частини приміщення спортивної зали площею 61,7 м2 2-го
Відсутній
Донецька обл., м. Крама119,1
398 800,00
2 роки 360 днів
дівельне училище м. Краматорська», 84331, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. поверху та нежитлові приміщення загальною площею 57,4
торськ, вул. Паркова, 62
Паркова, 62, тел. (06264) 7-10-25
м2 3-го поверху господарсько-побутового корпусу
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення громадської організації на площі, що
не використовується для провадження підприємницької діяльності (погодинне використання)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
1 Державне агентство рибно- 25592421, ДП «Укрриба», вул.Тургенівська,
Гідротехнічні споруди нагульного
го господарства України
82а, м. Київ, 04053, тел./факс (044) 486-07-91 ставу «Почуйки» площею 108,3 га

№
з/п

Назва органу управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна

місцезнаходження

25592421.23.ААЕЖАГ852 Житомирська обл., Попільнянський р-н, в
межах с. Почуйки, в заплаві р. Кам’янка

загальна площа, м2

вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн

–

384 912,00

максимально можливий строк оренди мета використання
2 роки 11 місяців

Для рибогосподарських потреб

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Міністерство обо- 35378909, Новомосковська філія Концерну «Військторгсервіс», 51270, Дніпропетровська
рони України
обл., Новомосковський р-н, смт Гвардійське, вул. Гагаріна, 13, тел. (06365) 1-87-92

найменування
нежитлове приміщення V (у складі частин з № 1 до № 9
включно) першого поверху будівлі гуртожитку (Літ. А-3)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за неза- максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
33689922.25.ААААЕЕ562 м. Запоріжжя,
108,0
310 473,00
2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу провул. Військбуд, 87
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство інфраструк- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київтури України
ська обл., м. Бориспіль, тел.: ( 044) 281-74-96, 281-70-22

№
Назва органу управління
з/п

найменування

реєстровий номер майна

Приміщення № 12 на 1-му поверсі будівлі
лабораторного корпусу АТБ

—

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкоюбез ПДВ, грн
Київська обл., м. Бориспіль,
64,5
2 922 840,00
Аеропорт
місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
60 місяців
Розміщення класу з навчання інженернотехнічного персоналу

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

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

найменування

02497967, Державне підприємство «Державний проектний інститут містобу- Частина нежитлового
дування «Міськбудпроект» (м. Полтава), вул. Гоголя, 25, м. Полтава, 36011, приміщення
тел. (0532) 60-78-35

реєстровий номер майна
02497967.1.АААДДК932

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною
площа, м2
оцінкою, грн
вул. Гоголя, 25, м. Полтава
175,0
1 254 452,50
місцезнаходження

максимально можливий
строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Суб’єкт господарювання, що
здійснює проектні, проектноконструкторські роботи

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлове приміщення площею 13,3 м2 у будівлі
(літ. А-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 62. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ТОВ «К.І.Т.2013».
 Об’єкт оцінки № 2: частина вестибуля площею 3,0 м2 першого поверху
чотириповерхової будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, майдан Соборний, 1. Балансоутримувач: Територіальне управління Державної
судової адміністрації України в Житомирській області (м. Житомир, майдан Соборний, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 17,1 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 11. Балансоутримувач: Житомирський професійний
ліцей (м. Житомир, вул. Старовільська, 9а). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – Дитячо-юнацька спортивна школа
Житомирської обласної ради.
 Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлового приміщення апаратної зв’язку
площею 1,0 м2 технічної будівлі (літ. Б). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Сінгури, вул. Нова, 2. Балансоутримувач:
Регіональний структурний підрозділ Київський районний центр «Київцентраеро»
(Аеропорт, м. Бориспіль Київської області). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Датагруп».
 Об’єкт оцінки № 5: частина асфальтованої площадки площею 75,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Любар, вул. Райради, 6.
Балансоутримувач: Любарський професійний ліцей (Житомирська обл., смт Любар, вул. Райради, 6). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області;
платник робіт з оцінки – ТОВ «Енергія тепла».
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (тел. для довідок 42-04-18).

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: гравійна площадка розміром 60х56,66 м за-

гальною площею 3 400,00 м2, розташована перед складом МТП ДП «ЗВВО»,
інвентарний номер 55008. Місцезнаходження об’єкта: 90531, Закарпатська обл.,
Тячівський р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65).
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса
замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Балабан М. В. Правовий
режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: бетонна площадка розміром 100х36 м площею
3 600,00 м2, розташована за адмінкорпусом № 14 ДП «ЗВВО», інвентарний
номер 55007. Місцезнаходження об’єкта: 90531, Закарпатська обл., Тячівський
р-н, смт Дубове, вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Магула І. П. Правовий режим земельної
ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху адмінбудинку корпусу
№ 2 –літ. «З» (приміщення № 5 – кабінет площею 65,8 м2; приміщення № 14 – кабінет площею 65,8 м2; приміщення № 7 – гардеробна площею 8,4 м2; приміщення
№ 6 – гардеробна площею 8,3 м2; приміщення № 12 – умивальник площею 8,0 м2;
приміщення № 13 – умивальник площею 8,4 м2; приміщення «а» – проїзд площею
61,8 м2, усього загальною площею 226,5 м2) та бетонна площадка розміром
120х40 м площею 4 800,0 м2, розташована за адмінбудинком корпусу № 2 –
літ. «З» (тех. перевор. корп. № 36 ц.2) ДП «ЗВВО», інвентарний номер 55006. Місцезнаходження об’єкта: 90531, Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Дубове,
вул. Заводська, 8. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне
виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Рарич П. В. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: шиномонтажна майстерня (літ. К) майнового
комплексу «Ремонтна база АТП ЗВВО» (у т. ч. приміщення № 1 – коридор площею 3,8 м2; приміщення № 2 – кладова площею 2,5 м2; приміщення № 3 – чергові
механіки площею 18,0 м2; приміщення № 4 – туалет площею 1,6 м2; приміщення
№ 5 – роздягальня площею 3,0 м2; приміщення № 6 – коридор площею 2,6 м2; приміщення № 7 – шиномонтажна площею 14,3 м2), усього загальною площею 45,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини,
вул. Леніна, 220б. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне
виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Руснак О. І. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
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 5. Назва об’єкта оцінки: бокси (літ. В) майнового комплексу «Ремонтна
база АТП ЗВВО» (у т. ч. приміщення № 1 площею 275,5 м2; приміщення № 2 площею 139,2 м2), усього загальною площею 414,7 м2. Місцезнаходження об’єкта:
90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»
(тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Руснак О. І.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: диспетчерська (літ. М) майнового комплексу
«Ремонтна база АТП ЗВВО» (у т. ч. приміщення № 1 – коридор площею 8,9 м2;
приміщення № 2 – диспетчерська площею 12,2 м2; приміщення № 3 – медпункт площею 12,2 м2; приміщення № 4 – приміщення інвентарю площею 6,7 м2; приміщення
№ 5 – приміщення чергового площею 7,6 м2), усього загальною площею 47,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини,
вул. Леніна, 220б. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне
виробниче об’єднання» (тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:
ФОП Руснак О. І. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 7. Назва об’єкта оцінки: частина першого поверху автомайстерні (літ.
З) майнового комплексу «Ремонтна база АТП ЗВВО» (у т. ч. приміщення № 9 –
автомайстерня площею 1 064,5 м2; приміщення № 1 – ремонтна майстерня площею
70,8 м2; приміщення № 2 – роздягальня площею 10,6 м2; приміщення № 3 – підсобне
приміщення площею 32,9 м2; приміщення № 4 – щитова площею 15,3 м2; приміщення № 5 – кладова площею 12,3 м2; приміщення № 6 – агрегатна площею 65,0 м2;
приміщення № 7 – механічна майстерня площею 65,0 м2; приміщення № 8 – механічна майстерня площею 65,0 м2; приміщення № 10 – електромайстерня площею
33,2 м2; приміщення № 11 – моторна площею 35,4 м2; приміщення № 12 – кладова
площею 11,0 м2; приміщення № 13 – слюсарномех. майстерня площею 27,8 м2;
приміщення № 14 – роздягальня площею 29,0 м2; приміщення № 15 – акумуляторна
майстерня площею 17,4 м2; приміщення № 16 – акум. заряд площею 10,5 м2; приміщення № 17 – агрегатна площею 8,1 м2; приміщення № 18 – коридор площею
11,0 м2; приміщення № 19 – склад площею 71,0 м2; приміщення № 20 – склад площею 210,4 м2), усього загальною площею 1 866,2 м2. Місцезнаходження об’єкта:
90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»
(тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Руснак О. І.
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 8. Назва об’єкта оцінки: перший поверх адмінбудівлі (літ. Б) майнового
комплексу «Ремонтна база АТП ЗВВО» (у т. ч. приміщення № 1 – коридор площею 8,2 м2; приміщення № 2 – санвузол площею 2,5 м2; приміщення № 3 – санвузол площею 9,0 м2; приміщення № 4 – коридор площею 1,9 м2; приміщення № 5 –
душева площею 15,6 м2; приміщення № 6 – коридор площею 9,9 м2; приміщення
№ 7 – роздягальня площею 11,4 м2; приміщення № 8 – кімната відпочинку площею
9,7 м2; приміщення № 9 – роздягальня площею 20,3 м2; приміщення № 10 – кухня
площею 25,1 м2; приміщення № 11 – їдальня площею 49,1 м2; приміщення № 12 –
буфет площею 12,4 м2; приміщення № 13 – коридор площею 20,3 м2; приміщення
№ 14 – кладова площею 15,2 м2; приміщення № 15 – коридор площею 11,4 м2;
приміщення № 16 – кладова площею 18,8 м2; приміщення № 17 – склад площею
39,8 м2), усього загальною площею 280,6 м2. Місцезнаходження об’єкта:
90532, Закарпатська обл., Тячівський р-н, с. Калини, вул. Леніна, 220б. Найменування балансоутримувача: ДП «Закарпатське вертолітне виробниче об’єднання»
(тел. (03134) 7-22-65). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83.
Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Руснак
О. І. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і
складається з:
підтвердних документів; 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); 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).
Подібними об’єктами є: будівлі, приміщення, частини будівель, площадки виробничої, виробничо-складської або складської нерухомості.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер
до 17.00, п’ятниця до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати
опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон
для довідок (0312) 61-38-83.

КІРОВОГРАДСЬКА область
IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Кіровоградській 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 загальною площею
61,66 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20, що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Гайворонському районі Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної
казначейської служби України у Гайворонському районі Кіровоградської області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно
з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2017. Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташу-

вання земельної ділянки: м. Гайворон, вул. Великого Кобзаря, 20. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки,
2). Платник робіт з оцінки: Гайворонський районний центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді (тел. (097) 920-62-27 Валентина Іванівна).
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92, що перебуває на балансі
Регіонального сервісного центру МВС в Кіровоградській області. Найменування балансоутримувача: Регіональний сервісний центр МВС в Кіровоградській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький
(Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.09.2017,
тис. грн: 0,3002. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. Площа
земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький (Кіровоград), просп. Інженерів, 9/92. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник
робіт з оцінки: державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України «Ін
форм-Ресурси» (тел. (095) 344-40-19 Шумейко Олександр Леонідович).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 застосовується ФДМУ, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
в 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.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами є нежитлові приміщення та частини нежитлових приміщень.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 04.12.2017 включно у робочий час до 17.15. 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. Тел. для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 08 грудня 2017 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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 приватизації
державної власності

 1. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: маслодільник РД-5, машина пральна КН-125 (3шт.),
плита електрична ПЕ-051 (2 шт.), плита електрична ПЕ-0,51, машина МРОВ-160
(овочерізка), центрифуга КН-217, котел КПЕ-100, хліборізка МРХ-200, рибочистка РО-1М, м’ясорубка М-250 (2 шт.), шафа жарова ШЖ-0,85. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу
(032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 2. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: привід П-2, вентвідсос МВО-1,6 (2 шт.), термостат
ТС-10, ліфт вантажний, стерилізатор. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом
продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017. Платник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Львівській області.
 3. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: шафа для одягу (36 шт.), шафа для іграшок (12 шт.),
шафа для книжок (4 шт.), шафа господарська (5 шт.), вішалка для роздягання (25
шт.), шафа для верхнього одягу (20 шт.), шафа для індивідуального користування
(4 шт.), шафа д/мат. (4 шт.), шафа д/пост. (4 шт.), вішалка для рушників (16 шт.).
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ
22405648). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника
конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2017. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
 4. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: стіл 2-міс. (56 шт.), стільці (112 шт.), стіл 4-міс. (20
шт.), стілець дитячий (80 шт.). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100,
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу
на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ приватизації
об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017. Платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Львівській області.
 5. Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів, у складі: лава для роздягання (12 шт.), ліжко дитяче з матрацом
(55 шт.), матрац (84 шт.), лава для одягу (20 шт.), ліжко дитяче (84 шт.). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою
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його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника конкурсу (032)
261-62-14 (відділ приватизації об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 500,00 грн.
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’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізаціях в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав
на них», «Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання,
колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих,
що становлять культурну цінність майна».
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 документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел. для довідок (032) 261-62-14.

МИКОЛАЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоДата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Частина холу першого по3,0
м. Миколаїв,
Державна Установа
30.11.17
верху головного корпусу
вул. Флотська, 71
«Територіальне медичне
лікарні МВС
об’єднання МВС України
по Миколаївській області»
2 Будівля пожежного депо
145,1 Миколаївська обл., Ві- Миколаївська філія Кон31.10.17
товський район, с-ще церну радіомовлення,
Луч, вул. Лучівська, 30а радіозв’язку та телебачення
3 Нежитлові приміщення
173,0 Миколаївська обл.,
Південний офіс Держау- 30.11.17
смт Врадіївка, вул. Ге- дитслужби України
роїв Врадіївщини, 137а
4 Частина вестибуля № 102 6,0;0,1 Миколаївська обл.,
ДП «НАЕК «Енергоатом»,
31.10.17
з місцями загального ком. Южноукраїнськ,
обліковується у ВП
ристування «Спортивного
вул. Спортивна, 2
«Южно-Українська АЕС»
корпусу з 3 залами»

31.10.17

31.10.17

30.11.17

30.11.17

31.10.17

 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Дата
№
Адреса об’єкта
Назва об’єкта оцінки
Площа, м2
Балансоутримувач оцінз/п
оцінки
ки
1 Об’єкти газового господарства, а саме:
6,9; 3,4; Миколаївська ДП НАЕК «Енергосторожовий пост з металевими сходами
54,1; 0,4; обл., м. Южноу- атом», облікову№ 4; навіс з металевими сходами № 5;
157,1; 97,0; країнськ, Гідро- ється у ВП «Южнонавіс; бокс; бетонне замощення та огоро- 1 358,0; комплекс, 15 Українська АЕС»
жі з двома воротами загальною довжиною 187,43 п/м
2 Нежитлові приміщення адміністратив51,7
Миколаївська Головне управління
ної будівлі
обл., смт Ве- статистики у Микоселинове,
лаївській області
вул. Одеська, 81
3 Нежитлове приміщення адміністратив36,2
МиколаївГоловне управління
ної будівлі
ська обл.,
статистики у Микосмт Доманівка, лаївській області
вул. Радянської
Армії, 18
4 Нежитлове вбудоване підвальне при54,7
м. Миколаїв,
ДФС України (опеміщення
вул. Нікольративне управління
ська, 47
ГУ ДФС у Миколаївській області)
5 Нежитлові приміщення, а саме: кабінет
14,8; 8,4; м. Миколаїв,
Філія Миколадиректора МОККДЮСШ № 1 (кімн.
13,5; 9,3; просп. Героїв ївського палацу
№ 31); інструкторська (кімн. № 32);
19,1; 17,1; України, 4
спорту в м. Мибухгалтерія (кімн. № 17); підсобне при28,8; 33,8;
колаєві Центральміщення (кімн. № 34); методична кімната 22,2; 12,7;
ного спортивного
(кімн. № 34); кімната відновлюваного
725,7; 513,8;
комплексу Комітету
центру (кімн. № 2); тренерська № 1 (кімн.
100,5;
з фізичного ви25); роздягальня № 2 (кімн. 36); тренер- 117,5; 36,0;
ховання та спорту
ська (кімн. № 11); тренерська по футболу 51,0; 24,5;
Міністерства освіти
(кімн. № 33); борцівський зал (кімн.
17,8; 57,7
і науки України
№ 26); плавальний басейн (кімн. № 40);
зал боксу (кімн. № 26); зал важкої атлетики (кімн. № 18); сауна (кімн. № 39);
місця загального користування: вестибуль
(50 %); гардероб (50 %); сходи центральні (50 %); коридори роздягалень (50%)
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається із:
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 – не більше 5 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 та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190) (далі – Положення).
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача,
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 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 за встановленою
формою (додаток 4 до Положення).
Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення та 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 виконання робіт з
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Відповідно до узагальненої інформації ФДМУ середні значення ціни надання
послуг з незалежної оцінки майна, що склалися у ІІ кварталі 2017 року за групами
об’єктів, становлять: 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 пристроїв), –
2 400,00 грн; комплекс будівель та споруд – 10 800,00 грн.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
за адресою: м. Миколаїв, вул.Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається до сектору організаційно-документального
та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38.
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

ПОЛТАВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення (підвалу) кафедри мистецтвознавства площею 267,6 м2 (розміщення та проведення занять
зі змішаних єдиноборств, боротьби та самбо для студентів, підлітків, дітей та
всіх оточуючих). Місцезнаходження об’єкта: вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава.
Балансоутримувач: Полтавська державна аграрна академія. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата
оцінки: 30.11.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-
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ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по
Полтавській області. Платник виконаних робіт: Громадська організація «Асоціація
бойових мистецтв Полтавщини».
 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення будівлі площею 30,6 м2 (розміщення аптечного пункту). Місцезнаходження об’єкта: вул. Симона Петлюри, 64,
м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Полтавській області». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Строк
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник
виконаних робіт: ПОКП «Полтавафарм».
 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 42,7 м2 (розміщення
магазину). Місцезнаходження об’єкта: вул. Озерна, 8, м. Заводське, Лохвицький
р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Державне підприємство «Лохвицький
спиртовий комбінат». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Строк виконання
робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних
робіт: ФОП Грабовий І. І.
 4. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення будівлі площею 44,1 м2
(розміщення поштового відділення). Місцезнаходження об’єкта: вул. Авіаційна,
1, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: Кременчуцький льотний
коледж НАУ. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії
договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017. Строк виконання робіт:
5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання
звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ «Укрпошта».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлових приміщень в будівлі гаража
площею 133,0 м2 (розміщення складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря
О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач:
ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «Катарес».
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення в будівлі гаража
площею 52,5 м2 (розміщення складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Лікаря
О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач:
ДУ «Кременчуцька виховна колонія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 30.11.2017.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних
дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
Платник виконаних робіт: ТОВ «АТ Комфорт».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення
(за наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені
документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: 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), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415)
до 01.12.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 07.12.2017
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
перебуває за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

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

 Назва об’єкта оцінки: будівля корівника на 50 голів, 1 черга площею
1 280,1 м2; лінія високовольтна кл – 034, 1 черга; будівля побутового приміщення підсобного господарства площею 78,1 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Слобідка, вул. Мала Слобідка, 60. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки:
ТзОВ «Енергоефективність Україна». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті 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 та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. 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

 Назва об’єкта оцінки: будівля пожхімстанції площею 499,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Володимирецьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл.,
Володимирецький р-н, смт Рафалівка, вул. Привокзальна, 1/3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 2679-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ДП «Рафалівське
лісове господарство» . Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів

незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати
підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Римського Корсакова, 2. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 161,4 м2 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний
заклад «Сумський центр професійно-технічної освіти з дизайну та сфери послуг»).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Курська, 139. Мета проведення
незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Дружинін Р. О.
 3. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1)
частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160; 2) частина нежитлового вбудованого
приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,
160/5 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Мета
проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Радченко М. В.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 17,7 м2 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби України Сумської області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з
оцінки об’єкта – ФОП Котенко О. С.
 5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 52,2 м2
(балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад «Конотопське професійно-технічне училище»). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Будівельників, 24. Мета проведення незалежної
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області.
Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Легпромторг».
 6. Найменування об’єкта оцінки: гідротехнічна споруда руслового
шлюзу-регулятора на р. Ворскла (балансоутримувач – Боромлянське міжрайонне управління водного господарства). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська
обл., Охтирський р-н, с. Куземин, вул. Кушнеренка, 90. Кількість об’єктів необоротних активів – основних засобів – 2 од. (нежитлова будівля, русловий шлюз).
Розмір земельної ділянки – не наданий. Цільове призначення земельної ділянки –
не надане. Правовий режим земельної ділянки не наданий. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: ні. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Мета проведення незалежної оцінки – оренда. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Альтген».
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.
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».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровідним листом.
Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному
конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів № 1-5 – 2,4 тис.
грн, № 6 – 9,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1.
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 06 грудня 2017 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 30 листопада 2017 року
(включно).

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: частина холу площею 6,0 м2 на п’ятому поверсі навчального корпусу № 4. Балансоутримувач – Хмельницький національний
університет. Місцезнаходження об’єкта: вул. Інститутська, 11/1, м. Хмельницький.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних
днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ФОП Поворознюк Євгеній Євгенійович. Подібними об’єктами до
об’єкта оцінки є: приміщення та їх частини (офісна, торговельна-офісна, торговельна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 43,6 м2
(у т. ч. площа загального користування – 7,7 м 2) на другому поверсі
адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Л.Українки, 154, м. Полонне, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ПТНЗ Полонська автомобільна школа ТСОУ.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (офісна,
торговельна-офісна, торговельна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина даху площею 9,0 м2 та одне антеномісце на даху лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@
spfu.gov.ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник
робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ «Україна». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв.
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 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 418,4 м2 у будівлі складського призначення. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну
«Військторгсервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Ю. Сіцінського, 8, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 30.11.2017. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт
з оцінки – ФОП Ясінський Андрій Володимирович. Подібними об’єктами до об’єкта
оцінки є: приміщення та частини будівель виробничо-складського призначення.
 Назва об’єкта оцінки № 5: гідротехнічні споруди ставу «Гамарня» (інвентарний № 1-308). Балансоутримувач – ДП «Укрриба». Місцезнаходження об’єкта:
с. Новоселиця, на території Полонської міської ОТГ, Полонський р-н, Хмельницька
обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон
та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 30.11.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Гродзінський Віталій Людвігович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: гідротехнічні споруди.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3)
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о
10.00 у РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75,
м. Хмельницький, 29000.

ЧЕРКАСЬКА область
РВ ФДМУ по Черкаській області повідомляє про відміну оголошеного в газеті
«Відомості приватизації» від 06.11.2017 № 87 (1107 ) конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, що мав відбутися 27 листопада 2017 року в м. Черкаси
по об’єктах: єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське
вантажно-транспортне управління»; єдиний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-подутового підприємства «Житлосервіс».

ЧЕРНІВЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: вбудовані приміщення першого поверху адмінбудівлі (літ. А) загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача

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

 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державної акціонерної компанії (ДАК) «Ліки України» з метою формування статутного капіталу публічного
акціонерного товариства (ПАТ) «Ліки України». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДАК «Ліки України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ;
м. Бориспіль Київської обл.; м. Харків; м. Енергодар Запорізької обл.; м. Дніпро; м.
Жовті води Дніпропетровської обл.; м. Южноукраїнськ Миколаївської обл.; м. Сміла
Черкаської обл.; м. Вараш Рівненської обл. Мета проведення оцінки: формування
статутного капіталу ПАТ «Ліки України». Телефон замовника конкурсу (044) 285-1274. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника
конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ДАК «Ліки України»: 46.46 – оптова торгівля фармацевтичними товарами; 47.73 – роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ДАК
«Ліки України», од.: земельних ділянок – 1; будівель, споруд, передавальних пристроїв – 88; машин та обладнання – 335; транспортних засобів – 14; інструментів,
приладів, інвентарю(меблі) – 196; інших основних засобів – 5. Розмір статутного
капіталу ДАК «Ліки України», тис. грн: 2 100,00. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій ДАК «Ліки України» станом на 31.08.2017,
тис. грн: 3 588,4; будівель, споруд, передавальних пристроїв – 2 714,938; машин
та обладнання – 699,585; транспортних засобів – 131,685; інструментів, приладів,
інвентарю(меблі) – 26,934; інших основних засобів – 15,258.
Кількість земельних ділянок: 8.
Розмір земельних ділянок, усього: 3,36 га, зокрема:
1. Розмір земельної ділянки: 0,1455 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Максименка Федора, 28, м. Київ. Цільове призначення земельної
ділянки: для розміщення офіса. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,
тис. грн: 4 880,803.
2. Розмір земельної ділянки: 1,9920 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Завокзальна, 9в, м. Бориспіль, Київська обл. Цільове призначення
земельної ділянки: для розміщення складського приміщення. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 1 515,874.
3. Розмір земельної ділянки: 0,2879 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Ярославська, 5, м. Харків. Цільове призначення земельної ділянки:
для розміщення складського приміщення. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки, тис. грн: 11 794,424.
4. Розмір земельної ділянки: 0,0759 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Незалежності, 8, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки, тис. грн: 8 481,600.
5. Розмір земельної ділянки: 0,0023 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Незалежності, 31, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки, тис. грн: 8 481,600.
6. Розмір земельної ділянки: 0,0932 га. Місце розташування земельної ділянки: мкр-н Будівельників, 20, м. Вараш, Рівненська обл. Цільове призначення
земельної ділянки: для розміщення аптеки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. грн: 288,768.
7. Розмір земельної ділянки: 0,6781 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Кропоткіна, 16, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки, тис. грн: 6 533,794.
8. Розмір земельної ділянки: 0,0896 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Європейська, 5, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл. Цільове призначення земельної ділянки: для розміщення аптеки. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки, тис. грн: 10 823,295.
Правовий режим земельних ділянок: 2 ділянки – на праві оренди; 2 ділянки –
на праві постійного землекористування.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – ДАК «Ліки України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами 1. «Оцінка об’єктів
у матеріальній формі» та 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних
паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти
інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 5 років за напрямом І. «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1. «Оцінка нерухомих речей
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових
прав на них», 1.2. «Оцінка машин і обладнання», 1.3. «Оцінка колісних транспортних
засобів», 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладГазета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська
тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

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

об’єкта оцінки: Державна фіскальна служби України у користуванні (оперативному
управлінні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 58000, м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Мета проведення
оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу:
chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 8365,79 грн. станом на 30.09.2017. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9544 га. Місце розташування земельної ділянки: 58000,
м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а. Цільове призначення земельної ділянки:
обслуговування адміністративного будинку. Правовий режим земельної ділянки:
право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.09.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки № 2: вбудоване приміщення (1-39) площею
13,7 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку №2 (літ.А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет
ім. Ю. Федьковича. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000, м.Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2а. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника
конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий
комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис.
грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): 6 518,48 станом на 30.09.2017. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): 1.
Розмір земельної ділянки, усього: 4,2702 га. Місце розташування земельної ділянки: 58000, м.Чернівці, вул. Небесної Сотні, 2а. Цільове призначення земельної
ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю
(зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.09.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки № 3: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – клуб. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: перебував
на балансі ліквідованого КСП «Промінь». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Сагайдачного, 7, с. Гордівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл. Мета проведення
оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання без земельної
ділянки. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 (один). Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за група-

ми): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): одна. Розмір земельної ділянки, усього: 0,3829 га,
кадастровий № 7325081000:01:002:0032. Місце розташування земельної ділянки:
вул. Сагайдачного, 7, с. Гордівці, Хотинський р-н, Чернівецька обл. Цільове призначення земельної ділянки: землі громадської забудови, 03.05 – для будівництва
та обслуговування закладів культурно-просвітницького обслуговування. Категорія
земель: –. Вид використання: –. Правовий режим земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 311 640,05 грн. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть для
об’єктів: № 1 – ФОП підприємець Пліш Михайло Лук’янович; № 2 – ФОП Берник
Віктор Ілліч; № 3 – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів № 1 та № 2 не може
перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договорів про надання послуг
з оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможців, – 1 725,00 грн.
Очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта № 3, що буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 5,4 тис. грн.
До участі в конкурсах для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсах є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єктів оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в
Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсів) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заяви про участь у конкурсах з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки № 1 та № 2 є приміщення, частини будівель, які за своїм функціональним призначенням належать до офісної,
торговельно-офісної, торговельної нерухомості та нерухомості під заклади громадського харчування.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 3 є нерухоме майно (земельні поліпшення) – об’єкти незавершеного будівництва.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єкта оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурси відбудуться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсів о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.

нання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та
тих що становлять культурну цінність»; не менше 10 років за напрямом ІІ. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в
межах цього напряму 2.1. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної
власності)», 2.2. «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: необоротні активи підприємств;
будівлі (приміщення), споруди; машини, обладнання; колісні транспортні засоби;
нематеріальні активи; земельні ділянки (речові права на них); єдиний (цілісний)
майновий комплекс; майновий комплекс.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки,
що не перевищують 100 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України
(вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 28 листопада 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 04 грудня 2017 року о 14.00.

Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 5 000,0 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 28 листопада 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 04 грудня 2017 року о 14.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 138,9 м2, розташовані за адресою: вул. Рейтарська, 8/5а,
м. Київ, 01030. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату
Кабінету Міністрів України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Рейтарська,
8/5а, м. Київ, 01030. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу: (044)
286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 5 приміщень.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлових приміщень площею 138,9 м2
станом на 30.09.2017, тис. грн: 886,466.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий
режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом від Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення),
та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна
асамблея інвалідів України».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца
(видавнича підготовка)

Т. м. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)
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ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс (ЄМК) Первомайської гідроелектростанції. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
ПАТ «Миколаївобленерго», тел.: (0512) 53-94-89. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Олександра Пушкіна, 5, м. Первомайськ, Миколаївська обл. Мета
проведення оцінки: приватизація ЄМК за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74.
Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника
конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) ЄМК Первомайської гідроелектростанції: виробництво електроенергії; технічний нагляд
за гідротехнічними спорудами, гідроагрегатами та електрообладнанням гідроелектростанції. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком ЄМК Первомайської гідроелектростанції,
од.: будівель – 12; гідротехнічних споруд – 4; обладнання та устаткування – 30.
Розмір статутного капіталу ЄМК Первомайської гідроелектростанції: –. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.10.2016, тис. грн: 4 993,417
Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 1,1504 га. Місце розташування земельної ділянки: вул. Олександра Пушкіна, 5, м. Первомайськ,
Миколаївська обл. Цільове призначення земельної ділянки: землі промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Правовий режим
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі –
Положення) та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник та особа-платник робіт з оцінки – Фонд державного майна України
(01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у
тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» та спеціалізаціями в межах
цього напряму 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів,
майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної
власності)»; 2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: єдиний (цілісний) майновий комплекс у повному складі активів і зобов’язань; пакет акцій акціонерного товариства;
частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товариства).
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що не перевищують 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 30 листопада 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
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