Додаток до «державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

№ 97 (1117)
Засновано у вересні 1993 року
конкурси з відбору
розробників документації
із землеустрою

Управління конкурсного продажу, т. 200-36-16

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки конкурсу з відбору
виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 30.11.2017

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою
формування земельної ділянки під об’єктом приватизації – об’єктом державної власності групи А – окремим індивідуально визначеним майном – будівлею складу ЦО № 1
загальною площею 944,8 м2 та будівлею складу ЦО № 2 загальною площею 1 282,3 м2
за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська
обл. для присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці) переможцем конкурсу визнано фізичну особу –
підприємця Перхалюка Ігора Йосиповича (місце проживання: 47800, Тернопільська
обл., Підволочиський р-н, смт Підволочиськ, вул. Й. Мстислава, буд. 39).
Продовження рубрики на стор. 3
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення
конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика»

1. Дані про товариство.
Код за ЄДРПОУ 14309988.
Повне найменування товариства: приватне акціонерне товариство «Закарпатський завод «Електроавтоматика» (далі – товариство).
Рішенням загальних зборів акціонерів від 11 квітня 2017 року змінено тип та
найменування публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» з публічного акціонерного товариства «Закарпатський завод
«Електроавтоматика» на приватне акціонерне товариство «Закарпатський завод
«Електроавтоматика».
Місцезнаходження товариства: вул. Заводська, 1, смт Буштино, Тячівський
р-н, Закарпатська обл., 90556.
Телефон (03134) 6-92-23, факс (03134) 6-93-69.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості
21 285 164 штуки, що становить 94,534 % статутного капіталу товариства.
Статутний капітал товариства становить 5 629 000 грн.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 12 000 000 грн.
Крок торгів – 120 000 грн.
4. Характеристика товариства.
Основний вид діяльності за КВЕД-2010: 30.30 – виробництво повітряних і космічних летальних апаратів, супутнього устатковання.
Обсяг виробництва, тис. грн Обсяг реалізації, тис. грн
Основна номенклатура (види продукції)
2016 р. 9 місяців 2017 р. 2016 р. 9 місяців 2017 р.
Амортизатори авіаційні, світильники
7833,3
3824,3
8173,0
3623,0
авіаційні, світлосигналізатори
Середньооблікова чисельність працівників товариства станом на 01.10.2017 –
90 осіб.
Монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках: не займає.
Відомості про площу земельної ділянки, яку використовує товариство, умови
її використання: загальна площа земельної ділянки – 15,59 га. Земельна ділянка
використовується на підставі державного акта на право постійного користування,
виданого на підставі рішення Буштинської селищної Ради народних депутатів Тячівського району Закарпатської області від 25.08.1998.
Відомості про споруди: адміністративні приміщення – 3413 м2, виробничі
приміщення – 19363 м2, складські приміщення – 2718 м2, допоміжні приміщення – 1453 м2.
Сплачено екологічних зборів та платежів за 9 місяців 2017 року – 1 184,28
гривень.
Утворення і розміщення відходів, сплата екологічних зборів та платежів проводиться згідно з наявними дозволами (лімітами) та нормами Податкового кодексу.
Основні показники господарської діяльності товариства
2014 р.
2015 р.
2016 р. 9 місяців 2017 р.
Обсяг реалізації продукції, тис. грн
10324
6549
8173
3623
Балансовий прибуток, тис. грн
458
179
156
51
Дебіторська заборгованість, тис. грн
181
256
247
166
Кредиторська заборгованість, тис. грн
665
105
617
288
Рентабельність, %
3,6
2,8
1,9
1,4
Вартість активів, тис. грн
9004
7819
31860
31504
Вартість власного капіталу, тис. грн
8339
7714
31243
31216
Величина чистого прибутку, тис. грн
376
147
156
51
5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1. В економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату проведення
облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна України в депозитарній установі;
повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів,
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також
недопущення виникнення податкового боргу;
виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;
виконання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».
2. В інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
здійснення заходів з технологічного переозброєння, модернізації виробництва, в тому числі шляхом впровадження прогресивних технологій, механізації та
автоматизації виробництва;
удосконалення виробництва, організації праці та управління;
забезпечення економії матеріалів, палива та електроенергії;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності
товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем.
3. У соціальній діяльності товариства:
протягом одного місяця з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній
установі погашення простроченої заборгованості товариства із заробітної плати
та соціальних виплат, яка наявна на дату проведення облікової операції (списання,
переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній
установі (у разі наявності);
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати
заробітної плати його працівникам;
недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 статті 40 та статті 41 Кодексу
законів про працю України) протягом шести місяців від дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного
майна в депозитарній установі;
виконання в повному обсязі колективного договору протягом строку його дії, а
після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Генеральної
угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної
політики і трудових відносин в Україні та його виконання;
здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України
«Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого
травматизму і професійних захворювань;
виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно
до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,
створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та
надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством.
4. У природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства;
виконання заходів товариства щодо охорони навколишнього природного
середовища.
5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства
та недопущення його безоплатного використання і незаконного відчуження;

до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій голосування
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші
господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду
державного майна. У разі неотримання такої згоди на день проведення загальних
зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати проти збільшення
(зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;
недопущення до повного виконання умов договору купівлі-продажу пакета
акцій вчинення без попередньої згоди Фонду державного майна правочину з
відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом
такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними
останньої річної фінансової звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах
звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі правочини, як
купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного
(складеного) капіталу інших господарських товариств;
спрямування у законодавчо встановлений строк дивідендів, нарахованих на
придбаний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу
держава в особі Фонду державного майна, до державного бюджету відповідно до
затвердженого Кабінетом Міністрів України базового нормативу відрахування частини чистого прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами
фінансово-господарської діяльності товариства за час перебування у державній
власності пакета акцій у 2017 році.
Строк виконання зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного
періоду їх виконання, становить п’ять років з дати проведення облікової операції
(списання, переказ) щодо пакета акцій на рахунку Фонду державного майна в депозитарній установі.
6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться
без залучення радника.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», Закону України «Про санкції», на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 роках» (зі змінами), відповідно до Положення
про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10.05.2012 № 639,
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012
№ 674, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252
(зі змінами) (далі – Положення).
У конкурсі з продажу пакета акцій товариства мають право брати участь особи,
які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України
«Про приватизацію державного майна».
До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного
майна», а саме:
юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є
держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною
Радою України державою-агресором;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні
акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;
особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим
бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або
є пов’язаними особами таких осіб:
юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній
Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано
санкції відповідно до законодавства;
фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави,
визнаної Верховною Радою України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.
Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції
відповідно до вимог Указу Президента України від 15 травня 2017 року № 133/2017,
яким було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від
28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та
інших обмежувальних заходів (санкцій)» та Закону України «Про санкції».
8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу сплачує:
конкурсну гарантію у сумі 2 400 000,00 гривень та реєстраційний внесок у
сумі 340,00 гривень.
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в національній валюті:
Конкурсна гарантія у сумі Одержувач коштів – Фонд державного майна України
2 400 000,00 гривень
Рахунок № 37316021000058
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з
повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика»
Реєстраційний внесок у
Одержувач коштів – Фонд державного майна України
сумі 340,00 гривень
Рахунок № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі
з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного товариства
«Закарпатський завод «Електроавтоматика»
Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску
в іноземній валюті (долари США та євро):
Конкурсна гарантія
Одержувач: Фонд державного майна Receiver: The State Property Fund
у сумі 2 400 000,00
України
of Ukraine
гривень
Адреса: вул. Генерала Алмазова,
Address: 18/9, General Almazov
(за курсом Національ18/9, м. Київ, 01133, Україна
Street, Kyiv, 01133, Ukraine
ного банку України на
Рахунок: 25206010023277
Account: 2520601003277
день сплати конкурсної Банк одержувача: ПАТ «Державний Bank of receiver: Joint-Stock
гарантії)
експортно-імпортний банк України»
company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127, Antonovycha Street,
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна Purpose of payment: tender
гарантія для участі у конкурсі з повтор- guarantee for participation in the
ного продажу пакета акцій приватного auction for the second sale of the
акціонерного товариства
stake of Private Joint Stock Company
«Закарпатський завод «Електроав«Zakarpattya plant «Electroavtomatica»
томатика»
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Реєстраційний внесок
у сумі 340,00 гривень
(за курсом Національного банку України на день
сплати реєстраційного
внеску)

Продовження таблиці
Receiver: The State Property Fund
of Ukraine
Address: 18/9, General Almazov
Street, Kyiv, 01133, Ukraine
Account: 2520601003277
Bank of receiver: Joint-Stock
company «State Export Import Bank
of Ukraine»
Адреса: вул. Антоновича,127,
Address: 127 Antonovycha Street,
м. Київ, Україна
Kyiv, Ukraine
МФО 322313
MFO 322313
SWIFT: EXBSUAUX
Код ЄДРПОУ: 00032945
Code YeDRPOU: 00032945
Призначення платежу: як реєстра- Purpose of payment: registry fee
ційний внесок для участі у конкурсі з
for participation in the auction for the
повторного продажу пакета акцій при- second sale of the stake of Private Joint
ватного акціонерного товариства «Закар- Stock Company «Zakarpattya plant
патський завод «Електроавтоматика»
«Electroavtomatica»
Одержувач: Фонд державного майна
України
Адреса: вул. Генерала Алмазова,
18/9, м. Київ, 01133, Україна
Рахунок: 25206010023277
Банк одержувача: ПАТ «Державний
експортно-імпортний банк України»

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії – 2 400 000,00 гривень, визначеної згідно з умовами конкурсу (умови
надання банківської гарантії передбачені абз. 2 пункту 1.3 розд. 1 Положення);
подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу
пакета акцій та конкурсну пропозицію.
Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів, зазначених у розділі V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий
пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси
державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися
інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця
Остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий
пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва
конкурсу і потенційний покупець.
Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 до Положення)
та документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала конкурсну

пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного
органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація,
за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.
9. Дата, початок та час завершення приймання конкурсної документації та
остаточного проекту договору купівлі-продажу.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівліпродажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.
Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово звертаються до Фонду державного майна, укладають
з ним договір про конфіденційність та отримують пакет документації про конкурс,
який містить документи, зазначені у п. 6.8 Положення.
Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій
до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).
Приймання пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівліпродажу пакета акцій завершується 18 грудня 2017 року о 18.00.
Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу не пізніше 21 грудня 2017 р.
Потенційний покупець не пізніше 26 грудня 2017 р. подає один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.
Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору
купівлі-продажу завершується 26 грудня 2017 року о 18.00.
10. Адреса приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Фонд державного
майна України, кімн. 504, час приймання – щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з
9.00 до 16.45, у передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.
11. Дата, час та місце початку та завершення приймання конкурсних пропозицій.
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 4 січня 2018 року з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна
України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.
12. Дата, час та місце проведення конкурсу.
Конкурс з повторного продажу пакета акцій приватного акціонерного
товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» буде проведено
4 січня 2018 року об 11.00 у приміщенні Фонду державного майна України
за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитися з товариством можна за адресою: вул. Заводська,1, смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська обл., 90556. Для відвідання товариства необхідно
отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації
конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна
отримати за адресою: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ 01133, Управління
конкурсного продажу Департаменту продажу Фонду державного майна України
(кімн. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45, у передсвяткові
дні – з 9.00 до 17.00.
Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-34-43.
Електронна адреса: zah@spfu.gov.ua.
15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Придбання пакета акцій приватного акціонерного товариства «Закарпатський
завод «Електроавтоматика» потенційним покупцем може не потребувати отримання дозволу Антимонопольного комітету України за умови відсутності у нього
відносин контролю.
ПрАТ «Закарпатський завод «Електроавтоматика»:
вартість активів – 1,121 млн євро; обсяг реалізації товарів – 0,287 млн євро,
тобто, за умови відсутності відносин контролю у приватного акціонерного
товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика», у об’єкта придбання не перевищується сума, еквівалентна 4 млн євро, а, отже, не виконуються умови, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист
економічної конкуренції», за яких необхідне попереднє отримання дозволу
на концентрацію.
Отже, за умови відсутності відносин контролю приватного акціонерного товариства «Закарпатський завод «Електроавтоматика» або не перевищення сукупних
вартісних показників, з урахуванням відносин контролю цього товариства, суми,
еквівалентної 4 млн євро, придбання його акцій може не потребувати дозволу Антимонопольного комітету України.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі остаточного проекту договору купівлі-продажу інформацію
про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі
та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання
розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

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

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

Найменування об’єкта: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів, літ. Р,
установка БІО-25, № 4 (у тому числі трубопроводи – 366,0 пог. м).
Місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка,
територія бази відпочинку «Лісова поляна».
Балансоутримувач: ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за ЄДРПОУ 01415559.
Відомості про об’єкт: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків,
призначені для обслуговування будівель, розташованих на території бази відпочинку «Лісова поляна».
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 39 157,00 грн.
ПДВ – 7 831,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 46 988,40 грн.
Умови продажу об’єкта: питання землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного законодавства; сплата ціни продажу за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти в розмірі 4 698,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код
за ЄДРПОУ 20495280.
Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь
в аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на
р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015,
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.
Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 15.01.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 19.01.2018, час початку внесення цінових пропозицій (початок
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення
аукціону) – 12.00.
Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі
змінами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на
електронну адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Запорізької
філії Української універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна,
40, оф. 120, з 9.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26)
оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840,
зі змінами.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який придбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 8.00
до 16.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.:
(061) 226-07-75, 226-07-76.

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

Адреса об’єктів: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1.
Балансоутримувач об’єктів: Приватне акціонерне товариство «Наукововиробниче об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 1, код за ЄДРПОУ 05814256.
Назва об’єкта № 1: вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46), реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1990 року, рік
випуску – 1988. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 18 360,00 грн, ПДВ – 3 672,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 22 032,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
2 203,20 грн.
Назва об’єкта № 2: вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий номер
5814256.20.ААВАГЕ121.
Відомості про об’єкт: перебуває на складському зберіганні з 1993 року. Вентилятор комплектний, необхідне проведення ревізії всіх механізмів. Загальний
стан – задовільний.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 6 300,00 грн, ПДВ – 1 260,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 7 560,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
756,00 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 та 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 приватизації 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: 15 січня 2018 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) 19 січня 2018 року.

11 грудня 2017 року

Час початку торгів по об’єкту № 1 – вентилятор ВР 280-46 ДУ (ВЦ 14-46),
реєстровий номер 5814256.20.ААВАГЕ120 – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Час початку торгів по об’єкту № 2 – вентилятор В-Ц4-75-6,3, реєстровий
номер 5814256.20.ААВАГЕ121 – 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 року
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. Кропивницький, вул. Глинки, 2,
офіс 308) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Прийняття та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 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.

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

Назва об’єкта: частина будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу загальною площею 716,7 м2, що становить 346/1000 частин загальної площі об’єкта нерухомого майна.
Адреса об’єкта: Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Промислова, 26.
Балансоутримувач: ПрАТ «Іллічівськзовніштранс», м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7 (код за ЄДРПОУ 01860124).
Інформація про об’єкт: до складу об’єкта входять приміщення гральної зали
площею 384,7 м2, басейну площею 212,5 м2, 2 допоміжних приміщення площами
2,7 та 3,0 м2, 5 роздягалень загальною площею 92,6 м2, 2 туалети загальними площами 1,0 та 1,7 м2, тамбур площею 1,5 м2, коридор площею 17,0 м2. Приміщення
розташовані на другому поверсі двоповерхової будівлі фізкультурно-оздоровчого
комплексу. Будівля забезпечена електро-, водопостачанням та каналізацією.
На теперішній час виведена з експлуатації через незадовільний технічний стан.
Державі належить на праві спільної часткової власності 346/1000 часток в будівлі
фізкультурно-оздоровчого комплексу, яка перебуває на балансі ПрАТ «Іллічівськзовніштранс».
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 565 916,67 грн. ПДВ – 113 183,33 грн.
Початкова ціна об’єкта з ПДВ – 679 100,00 грн.
Умови продажу об’єкта: ураховуючи виведення будівлі фізкультурнооздоровчого комплексу з експлуатації, покупець протягом року разом із співвласником будівлі – ПрАТ «Іллічівськзовніштранс» визначає можливість та спосіб
подальшого використання об’єкта.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний
об’єкт вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській області, р/р
№ 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011,
код 20984091.
Грошові кошти у розмірі 67 910,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 2 січня 2018 року, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 13.00
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні в електронній формі –
29 грудня 2017 року до 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 09.09.2015 № 1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: ouub@vega.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати Українській універсальній біржі (65012, м. Одеса, вул. Ясна,
12) 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 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, тел.: 731-50-36;
728-72-62.

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля суду загальною площею 378,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Грайворонська, 21.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації
України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з підвалом. Доступ
до приміщення здійснюється через окремий вхід. Має під’їзний шлях з твердим
покриттям для автотранспорту. Технічна характеристика об’єкта: фундамент цегляний, цоколь – залізобетонні блоки, стіни цегляні, перекриття – залізобетонні
плити, покрівля – шифер, підлога – лінолеум та плитка, вікна та двері дерев’яні,
внутрішнє оздоблення стін – шпалери та масляна фарба, стеля – побілка, інженерні
комунікації – автономне опалення, електропостачання в неробочому стані. Дата
будівництва будівлі – 1976 рік.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 560 800,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 672 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
112 160,00 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 67 296,00 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 – 29 грудня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 02.01.2018 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 направити на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України 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.

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5,
6, 7, 9 загальною площею 88,2 м2 в літ. «А-9»
Балансоутримувач: ЗАТ «Харківське АТП-16358» (ліквідовано).
Адреса об’єкта: 61019, м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4.
Відомості про об’єкт:
нежитлові приміщення цокольного поверху № Іа, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 9 загальною
площею 88,2 м2 в літ. «А-9», рік побудови – 1981.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 182 880,00 грн.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 152 400,00 грн.
ПДВ – 30 480,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
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; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації
в установленому законодавством порядку; 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; 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 18 288,00 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 19 січня 2018 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 – 15 січня 2018 року
до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати 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, кімн. 20).
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Продаж об’єктів групи Д
Управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

СУМСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
24-квартирного житлового будинку

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 24-квартирний житловий будинок.
Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, 3 пров. Червоної, 57б.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське АТП-15948».
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: 3-поверхова будівля з
червоної цегли з підвалом. Фундаменти блочні, перекриття – залізобетонні плити, покриття даху зруйновано. Внутрішні цегляні перегородки та лоджії частково
розібрані. Вікна, двері та внутрішнє оздоблення відсутнє.
Об’єкт розташований у периферійній зоні м. Ромни. Будівництво розпочато
у 1991 році, припинено у 1995 році через брак коштів. Рівень будівельної готовності – 30 %. На даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не виконувались.
Відомості про земельну ділянку: площа – 0,4804 га. Кадастровий номер
5924182300:02:001:0033. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 502 100,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 802 520,00 грн, у т. ч.ПДВ –
300 420,00 грн.
Умови продажу об’єкта: завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення;
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного
середовища під час добудови об’єкта та введення його в експлуатацію; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника
об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою
державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Грошові кошти в розмірі 180 252,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
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’єкта приватизації.
Кінцевий термін прийняття заяв – 05 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09 січня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 16.00.

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

ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної
власності – дитячого оздоровчого табору «Сонячний берег»

Назва об’єкта: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег».
Адреса об’єкта: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17.
Балансоутримувач: ВАТ «Точмаш». Адреса балансоутримувача: 83007, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Жмури, 1. Ідентифікаційний код 14300579.
Відомості про об’єкт: у складі об’єкта 25 од. нерухомості загальною площею
5 669,5 м2: корпус № 1 літ А-1 площею 221,1 м2, корпус № 2 літ. Б-1 площею
223,9 м2, корпус № 3 літ. В-1 площею 222,2 м2, корпус № 4 літ. Г-1 площею 221,5 м2,
корпус № 5 літ. Д-1 площею 232,7 м2, корпус № 6 літ. Е-1 площею 224,1 м2, літній
кінотеатр літ. Ж-1 площею 294,2 м2, будівля для господарських потреб літ. З-1 площею 89,1 м2, дизельна майстерня літ. И-1 площею 51,4 м2, пральня літ. К-1 площею
98,0 м2, сарай-комора літ. Л-1 площею 39,7 м2, дискоклуб літ. Н-1 площею 79,9 м2,
котельня літ. О-1 площею 101,3 м2, бойлерна літ. П-1 площею 26,0 м2, будівля харчоблоку літ. Р-1 площею 489,1 м2, ізолятор-медпункт літ. С-3 площею 931,0 м2, їдальня
літ. Т-2 площею 1980,2 м2, кіоск трансформаторний літ. У-2 площею 42,5 м2, туалет
літ. Ф-1 площею 17,8 м2, туалет (літ. Ц-1) пл. 24,0 м2, туалет (літ. Х-1) пл. 24,8 м2,
навіс (літ. Ч-1), навіс (літ. Ы-1), альтанка літ. Э-1, огорожа території табору. Роки
побудови: 1958, 1973, 1987. Все нерухоме майно потребує капітального ремонту.
Площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, – 5,9 га.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 671 000,00 грн, ПДВ – 534 200,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 205 200,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Провести капітальний ремонт об’єкта протягом 2 років після набуття права
власності на об’єкт.
2. Після завершення робіт з капітального ремонту зберігати основний профіль
(вид) діяльності об’єкта.
3. Вирішити питання землекористування згідно з чинним законодавством протягом 2 років після набуття права власності на об’єкт.
4. Дотримуватись санітарних норм під час експлуатації об’єкта.
5. Здійснити державну реєстрацію права власності на об’єкт відповідно до
вимог чинного законодавства протягом шести місяців після підписання акта передачі державного майна.
6. Сплатити за об’єкт у строки, передбачені чинним законодавством.
7. Подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації в період чинності умов
договору купівлі-продажу здійснюється за погодженням з РВ ФДМУ по Донецький
області із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності за їх невиконання,
визначених законодавством та договором купівлі-продажу, прав та обов’язків покупця згідно з законодавством України.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у сумі 17,00 грн (без ПДВ) та
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314
ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержувач: РВ
ФДМУ по Донецькій області.
Грошові кошти в розмірі 320 520,00 грн, що становить 10 % від початкової
ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37319085011314 в ДКСУ, МФО 820172, ЄДРПОУ
13511245, одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 2015
року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015
року за № 1147/27592 (зі змінами).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом
зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592, зі змінами.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на електрону
адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної біржі
(36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 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 повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
незавершеного будівництва державної власності – одноквартирного
житлового будинку № 1 (разом із земельною ділянкою)

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноквартирний житловий
будинок № 1 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, смт Низи, вул. 30 років Перемоги, 21.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою фундамент стрічковий монолітний бетонний, який слугує стінами підвалу висотою 2,3 м.
Фундамент облаштований під розміщення підвалу на три приміщення. Поруч з
фундаментом знаходяться залишки керамзитобетонних стін будинку. Ґрунт виїмки будівельного котловану не вивозися, розміщений в межах земельної ділянки на
площі 550,0 м2. Будівництво об’єкта розпочато у 1983 році. Будівництво не завершено і припинено в 1989 році в силу відсутності коштів. Проектна документація не
збереглася. Інженерні мережі до будівництва не підведені. Об’єкт розташований в
південній периферійній частині населеного пункту, має пішохідну та автотранспортну доступність. Вулиця має тверде покриття, забезпечена такими інженерними
комунікаціями: електрифікація, газифікація, централізоване водопостачання. На
даний час об’єкт не охороняється, роботи з консервації не проводились.
Відомості про земельну ділянку: загальна площа забудованої земельної ділянки становить 1 224,0 м2, у т. ч. під будівлею – 107,0 м2. Кадастровий номер
5924755500:05:004:0150. Цільове призначення: для індивідуального житлового,
гаражного і дачного будівництва. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта разом із земельною ділянкою без урахування ПДВ –
12 535,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 1,00 грн, ціна
земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, –
12 534,00 грн. ПДВ – 2 507,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з
урахуванням ПДВ – 15 042,00 грн, у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівни-

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі
щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ
від 17 квітня 1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 09 січня 2018 року. Час внесення цінових пропозицій (початку аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована»: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Українська
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 05 січня 2018 р. до 17.00.
Винагорода організатора аукціону – Товарної біржі «Українська міжрегіональна
спеціалізована» виплачується покупцем у розмірі 1 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, що становить 32 052,00 грн.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057) 700-03-14.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу
колишнього державного підприємства «ІНІН»

Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів України».
Балансоутримувач: підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організацій інвалідів України». Код за ЄДРПОУ 32604934.
Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18.
Види діяльності об’єкта: виробництво паперових канцелярських виробів;
брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у т. ч.: автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 од. бібліотечного фонду. Обладнання зношене,
застаріле. Об’єктів нерухомості немає. Об’єкт перебуває в оренді згідно з договором
оренди № 31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями. Обсяги викидів та скидів
забруднюючих речовин: викиди та скиди забруднювальних речовин у навколишнє
природне середовище відсутні. Основні показники діяльності підприємства: підприємство неприбуткове, збиток за І квартал 2017 року становить 123 тис. грн, станом
на 31.03.2017 кредиторська заборгованість становить 99 тис. грн. Рентабельність за
останні 3 роки: 2014 рік: – 5 %, 2015 рік: – 14 %, 2016 рік: – 0 %. Статутний капітал становить 500,00 грн. Кількість та склад робочих місць: 22 особи, у т. ч.: 9 – адміністративноуправлінський персонал, 13 – працівники (11 працюючих – інваліди).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 141 390,00 грн
(один мільйон сто сорок одна тисяча триста дев’яносто гривень), у т. ч.: державна частка 27,47 % – 313 560,00 грн (триста тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят
гривень); частка орендаря 72,53 % – 827 830,00 грн (вісімсот двадцять сім тисяч
вісімсот тридцять гривень).
ПДВ – 228 278,00 грн (двісті двадцять вісім тисяч двісті сімдесят вісім гривень).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 1 369 668,00
грн (один мільйон триста шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім
гривень).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку у розмірі
27,47 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; покупець сплачує орен-

цтва – 1,20 грн, ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 15 040,80 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити розбирання об’єкта незавершеного будівництва протягом трьох
років з моменту підписання акта приймання-передачі.
2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час розбирання об’єкта.
3. Подальше відчуження об’єкта та земельної ділянки, на якій розташований
цей об’єкт, можливе лише за умови збереження для нового власника об’єкта
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 1 504,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вноситься 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’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 05 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09 січня 2018 року Українською Універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій
(початок аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій
(закінчення аукціону) – 14.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 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 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 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом приватизації 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. Тел. для довідок (0542) 36-11-32.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА область
В інформації про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного будівництва державної власності – 40-квартирного житлового будинку, опублікованій у газеті «Відомості приватизації» від 04 грудня 2017 року № 95 (1115)
на стор. 3 – 4, слід читати: «Об’єкт незавершеного будівництва державної
власності – 40-квартирний житловий будинок (друга черга)».

дарю – підприємству «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій
інвалідів України» кошти за частку орендаря в розмірі 72,53 % від фактичної ціни
продажу об’єкта приватизації; для покупця зберігаються чинними умови договору
оренди № 31/04 від 22.06.2004 зі змінами та доповненнями, укладеного регіональним відділенням з підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз
організацій інвалідів України»; збереження основних видів діяльності підприємства,
а саме: виробництво паперових канцелярських виробів; брошурувально-палітурна
діяльність; друкування іншої продукції; видання книг протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу; збереження чисельності працюючих у кількості
не менше 22 осіб (з яких мінімум 50 % інваліди) протягом 3 років з дня підписання
договору купівлі-продажу; недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця або уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі
пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій,
за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті
40 і статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права власності на об’єкт; новий власник стає правонаступником
прав і обов’язків підприємства; покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; подальше
відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності
зобов’язань здійснюється за погодженням з державним органом приватизації із
забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, не виконаних
покупцем на момент такого відчуження.
Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код
установи за ЄДРПОУ 13660726):
в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 – за реєстрацію
заяви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на
рахунок № 37180500900001;
в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 136 966, 80 грн – гарантійний
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на
рахунок № 37311072006415.
Аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універсальною товарною біржею 15 січня 2018 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 вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від
09.09.2015 № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015
за № 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі, адреса електронного ресурсу, який забезпечує організацію і
проведення аукціонів в електронній формі: http://putb.if.ua (розділ Торги он-лайн
аукціони). Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Прикарпатської універсальної товарної біржі
(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.
Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 11 січня 2018 року включно до 17.15.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка,
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019,
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

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: 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; отримання
екстериторіального позитивного висновку про розгляд проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у
Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; 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
210,4 м2 за адресою: Вінницька обл., Тростянецький р-н, с. Лукашівка, вул. Першотравнева, 56а, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу КСП
«Ладижинське» (ліквідоване).
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0440 га (рішення № 419 від
11.07.2017 11 сесії 7-го скликання Ладижинської міської ради Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.06.2016 № 1135
«Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 18.11.2016 № 2081 «Про внесення змін до додатка до наказу Фонду державного майна України від 09 червня 2016 року №1135 «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; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
2. 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; отримання
екстериторіального позитивного висновку про розгляд проекту землеустрою, щодо
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відведення земельної ділянки; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у
Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, підготовка
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
 Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – одноповерхова нежитлова будівля літ.
«А» загальною площею 458,4 м2 за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин,
вул. Набережна, 8а, що перебуває на балансі ПП фірма «Електа».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0703 га (рішення № 419 від
11.07.2017 11 сесії 7-го скликання Ладижинської міської ради Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.06.2011
№ 902 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від
27.12.2016 № 2306 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від 16 червня 2011 року № 902 «Про перелік об’єктів, 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; витяг з Державного земельного
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; інші матеріали
та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.
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; отримання
екстериторіального позитивного висновку про розгляд проекту землеустрою, щодо
відведення земельної ділянки; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у
Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження
та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; підготовка
інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
 Дані про об’єкт землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований
об’єкт державної власності групи А – одноповерхова нежитлова будівля літ.
«А» загальною площею 67,8 м2 за адресою: 24320, Вінницька обл., м. Ладижин,
вул. Набережна, 8б, що перебуває на балансі ПП фірма «Електа».
Орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0187 га (рішення № 419 від
11.07.2017 11 сесії 7-го скликання Ладижинської міської ради Вінницької області).
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 16.06.2011 № 902
«Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» та наказ ФДМУ від 27.12.2016
№ 2306 «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 16 червня
2011 року № 902 «Про перелік об’єктів, 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; 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 16.01.2018 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 05.01.2018. Конкурсна комісія
працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя,10. Телефон для довідок 67-26-08.
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КОНКУРСИ З відбору суб’єктів оціночної діяльності
Департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

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

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення част. № 2
(2,0 м2), част. № 23 (1,7 м2), № 24 (12,3 м2) загальною площею 16,0 м2 на
11-му поверсі 11-поверхової адмінбудівлі (літ. А). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс
замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу:
vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки: Громадська організація «Ресурсний центр підтримки ОСББ
«Добрий дім». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 частини приміщень, 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
01.01.2017: відновна – 9121,56 грн; залишкова – 801,02 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина (1/10) металевої радіовежі (інв.
№ 005169). Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ «Південно-Західна
електроенергетична система» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
Погребищенський р-н, м. Погребище, вул. Коцюбинського, 23, на території СО
«Погребищенські електричні мережі» ПАТ «Вінницяобленерго». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432)
67-52-17. Телефакс замовника конкурсу: (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ПрАТ «ВФ Україна». Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком,
шт.: частина радіовежі. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів,
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.09.2017: відновна – 2150,00 грн; залишкова –
524 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
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).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 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 від дати
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Тел. для довідок 67-26-08.

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

 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
68,2 м2 (у т. ч. ґанок 8,86 м2). Балансоутримувач: Новомосковський коледж Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Адреса: м. Новомосковськ, вул. Гетьманська, 236. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Укрпошта».
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
305,5 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет імені
О. Гончара. Адреса: м. Дніпро, вул. Бердянська, 5. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПП «КРОС ПРИНТ».
 3. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,09 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет».
Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 79а. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ФОП Сорокіна І. С.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 15,0 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, вул. Каткова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Спіріч Д. С.
 5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
103,4 м2. Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат».
Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична, 1. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Укрзалізниця» РФ «Придніпровська
залізниця» СП «Криворізька дирекція залізничних перевезень».
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення
площею 7,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро,
вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ФОП Антоненко О. І.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,6 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «ПДАБтаА». Адреса: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПАТ КБ «ПриватБанк»
 8. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
121,4 м2. Балансоутримувач: Автогосподарство ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, просп. Б.Хмельницького, 146. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник
–РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ДОБРОБУТ-АВТО».
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
1229,4 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО Південний машинобудівний завод ім. О. М.
Макарова» Адреса: м. Дніпро, вул. Ударників, 42к. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «САЛІДА ПЛЮС».
 10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
32,57 м2 та асфальтований майданчик площею 160,0 м2. Балансоутримувач:
ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро,
вул. Криворізька, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПП «Центральне».
 11. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 12,48 м2.
Балансоутримувач: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Дніпропетровській області». Адреса: м. Дніпро, вул. Полігонна, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник
– РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – БО «ДОБЧО «Оберіг».
 12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 30,2 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Слободян О. М.
 13. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,7 м2.
Балансоутримувач: ДВНЗ «Криворізький національний університет». Адреса:
м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Бондаренко В. Ю.
 14. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
782,8 м2. Балансоутримувач: Управління капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Адреса: м. Дніпро, вул. Старокозацька,
34. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго».
 15. Назва об’єкта: частина даху площею 30,0 м2, нежитлове вбудоване
приміщення площею 4,8 м2, площа загального користування 5,2 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки – ви-
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значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник
– РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Киїстар».
 16. Назва об’єкта: нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ А п/д загальною площею 141,6 м2, навіс літ. а. Балансоутримувач: ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат». Адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,
вул. Кремлівська, 10б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Розмір земельної ділянки: –. Дата
оцінки: 31.12.2017. Замовник/платник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів:
заява на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсна пропозиція; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи,
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, які підтверджують право на
виконання таких робіт; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; інформація про претендента за
встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні бути завірені керівником СОД та засвідчені печаткою.
Конкурсний відбір буде здійснюватись 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.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням робіт та терміну виконання робіт (в календарних днях) (до розгляду
приймаються пропозиції в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, з описом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи
за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 19 грудня 2017р.
Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 26.12.2017 о 10.00,
телефон для довідок (056)744-11-51.

Донецька область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, який буде залучений
до проведення незалежної оцінки

 Назва об’єкта оцінки: склади непорушного запасу – 5 окремо розташованих споруд (4 склади і 1 караульне приміщення). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 11 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС
України у Донецькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька область,
Волноваський р-н, смт Ольгинка, вул.Заводська, 7. Мета проведення оцінки: встановлення розміру збитків. Замовник та платник послуг з оцінки: 11 Державний
пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Донецькій області, телефон: (06244)4-10-55, електронна адреса dprz11@dn.mns.gov.ua.
Кількість об’єктів необоротних активів (основні засоби) згідно з обліком: 5
(п’ять) об’єктів. Балансова залишкова вартість основних засобів: 1 – 0,00 грн,
2 – 19855,46 грн; 3 – 25633,00 грн; 4 – 1138,00 грн; 5 – 40673,00 грн станом на
01.01.2017. Наявність об’єктів, які містять державну таємницю, – ні. Орієнтовна
ціна послуги з оцінки не повинна перевищувати 5000,00 грн. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна) – 13.06.2017.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо
ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких
робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта оцінки практичний досвід
з оцінки приміщень, частин будівель.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, 1 (4-й поверх). Телефони для довідок (057)700-03-27, 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації об 11.00 у Регіональному відділенні ФДМУ по Донецькій області
за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області:
zaporizhia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору
№ 100 першого поверху будівлі будівельного коледжу (літ. А-4) загальною
площею 4,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 69037, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 43. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження
терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж», код за ЄДРПОУ 01242892.
Платник робіт з оцінки: ФОП Безуглий А. О. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина покрівлі загальною площею 1,0 м2 будівлі гуртожитку № 5 (літ. А-9). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 60. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 0,9941 га. Місце
розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Жуковського,60.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): розташування гуртожитків № 4,
5, 6. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Платник робіт з
оцінки: Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна». Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 3.Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3, 5 загальною площею 113,8 м2 будівлі гаража (літ. В-1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гагаріна, 6. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: ДНЗ «Мелітопольське
вище професійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Кармазін В. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина окремо розташованої будівлі (літ. А) загальною площею 130,65 м2, що перебуває на балансі ТОВ «МАССА ГРУПП» та не
увійшла до статутного капіталу ВАТ «Завод «Гамма» у процесі приватизації, а саме:
вбудоване нежитлове приміщення № 2 першого поверху будівлі загальною площею
по внутрішньому обміру 66,4 м2; частина вбудованого нежитлового приміщення № 7 (у
складі приміщень № 5, 6, 7 та частина приміщення № 1 площею 2,35 м2) першого поверху будівлі загальною площею по внутрішньому обміру 64,25 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 62. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Платник робіт з оцінки: ФОП Пасічник М. Г.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 110, частина приміщень спільного користування № 111 площею 12,0 м2 та № 114 площею
8,6 м2, загальною площею 270,0 м2, другого поверху будівлі обчислювального центру (літ. А-11). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп.
Соборний, 75. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Балансоутримувач майна: Головне управління статистики у Запорізькій області.
Платник робіт з оцінки: Запорізьке обласне відділення Фонду соціального захисту
інвалідів. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 27 загальною площею
23,0 м2, вбудоване в будівлю МВПЗ Запоріжжя 123 (літ. А-3), реєстровий
номер 21560045.800.АААЖЖБ36. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Будівельників, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою
продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізька

дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Платник робіт з оцінки: ФОП Грагян Р. Р. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 30.11.2017.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що
відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту
про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта
оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам необхідно подати разом із супровідним листом конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та
дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного
майна України; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про
оцінку майна; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І
Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 до Положення);
2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток
2 до Положення); 3) конкурсну пропозицію претендентів, яка подається в запечатаному окремому конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт
у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Документи, подані на конкурсний відбір СОД в одному конверті на всі об’єкти,
до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі невідповідності,
неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, претендент до
участі у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001 м. Запоріжжя,
вул. Перемоги, 50, каб. 22, 16. Телефон для довідок: (061) 226-07-50, 226-07-66,
226-07-79.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу документального забезпечення та контролю виконавської дисципліни Регіонального відділення ФДМУ по
Запорізькій області (каб. 10) до 15.00 21.12.2017 (включно).
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Запорізькій області 28.12.2017
о 10.00 за адресою: 69001? м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

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
129,7 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 35, що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Новомиргородському районі
Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної
казначейської служби України у Новомиргородському районі Кіровоградської області
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 35. 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) – 31.12.2017
Площа земельної ділянки: 190,02 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 35. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт
з оцінки: ПАТ КБ «Приватбанк» (тел. 0999551232 Григус Олександр).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
77,3 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоградська
обл., смт Компаніївка, вул. Паркова, 12, що перебувають на балансі Бобринецького
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Бобринецьке об’єднане управління Пенсійного фонду
України Кіровоградської області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., смт Компаніївка, вул. Паркова, 12. 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 31.10.2017, тис. грн – 4,52228.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017. Площа земельної ділянки:
333,35 м2. Місце розташування земельної ділянки: смт Компаніївка, вул. Паркова, 12.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Компаніївська
селищна рада Кіровоградської області (тел. 0524020865).
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 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.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ 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 нежитлові будівлі.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо у кімн. 801 Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській області
за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 22.12.2017 включно у робочий час
до 16.00. На конверті необхідно 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. Телефони для довідок (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 29 грудня 2017 року о 9.00 у Регіональному відділенні 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 оренди державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 319,4 м2 на другому поверсі будівлі учбової майстерні. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3. Балансоутримувач: Добротвірський професійний ліцей. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.
gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Сагайдачного, 3. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПП «ЛАВ ВІТА».
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 2. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
58,5 м2, а саме: частина поверхні димової труби площею 28,5 м2 та частина асфальтобетонної площадки площею 30,0 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., Городоцький р-н, с. Вишня, вул. Наукова, 1. Балансоутримувач: Вишнянський коледж Львівського національного аграрного університету.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
(032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника
конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині
площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький
р-н, с. Вишня, вул. Наукова, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення будівлі базисного складу реагентів (інв. № 100110) загальною площею 197,9 м2, будівля «Операторна № 1» (інв. № 100902) загальною площею 40,7 м2, будівля
«Операторна № 2» (інв. № 100903) загальною площею 36,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, вул. без назви, буд. 69, 70, 71. Балансоутримувач: ДП «Екотрансенерго». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Яворівський р-н, с.Новий
Яр, вул. без назви, буд. 69, 70, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПМП «Аттіс».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на першому поверсі будівлі КПП загальною площею 49,2 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська
обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська. Балансоутримувач: Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної
плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни, вул. Львівська. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Графіті Девелопмент».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до
нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІІ кварталі 2017 року та буде
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2400,0 грн для
майданчиків, нерухомого майна для встановлення передавальних пристроїв, нежитлових приміщень та їх частин.
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: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
необхідно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою:
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел. для довідок: (032) 255-41-71;
261-62-04.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: маневровий майданчик площею 2000,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Клеванський професійний ліцей.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська область, смт Клевань, вул. Б. Хмельницького, 89. 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: Рівненський професійний ліцей. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: асфальтобетонне вимощення загальною площею
72,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Рівненська АЕС» ДП
«НАЕК «Енергоатом». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Вараш,
Майдан Незалежності, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу: (0362)
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) . Платник робіт з оцінки: ФОП Воронюк Євгенія Миколаївна. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху, частина зовнішньої сторони стіни
будівлі примлинового елеватора площею 60,0 м2 та технічна площадка площею 5,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Радивилівський
комбінат хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Волковенка, 11. 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 «лайфселл». Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки:
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація
відсутня. Наявність об’єктів , відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017.
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 у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
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 необхідно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті На конверті необхідно 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.
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Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Рівненській області о 9.00 через 14 днів після публікування 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.

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

 1. Об’єкт: частина нежитлового приміщення загальною площею
17,55 м2 на першому поверсі 5-поверхової адміністративної будівлі, що перебуває в оперативному управлінні ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській
області за адресою: м. Херсон, вул. І. Кулика, 143а. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: АТ «Ощадбанк». Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.12.2017.
 2. Об’єкт: частина нежитлового приміщення холу загальною площею
13,65 м2 на першому поверсі головного навчального корпусу, що перебуває
на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за адресою:
м. Херсон, вул. Стрітенська, 23. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі. Платник: ФОП Грінь Д. С. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні
договору оренди. Запланована дата оцінки 31.12.2017.
 3. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 54,3 м2
будівлі «Аптеки та лабораторії», що перебуває на балансі державної установи
«Голопристанська виправна колонія (№ 7) – Міжобласна спеціалізована туберкульозна лікарня», за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Стара
Збур’ївка. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.
Платник: ФОП Захарова Г. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки 31.12.2017.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником конкурсу у конкурсній пропозиції, становить для об’єктів нерухомого майна
(нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – не більше ніж 2,4 тис. грн.
Для участі у конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
«Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190):
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки;
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів); документи щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,
47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14-й
годині через 18 днів після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення гаража площею 18,1 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження
об’єкта: вул. Шевченка, 14е, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Хмельницькій області. Особа – платник робіт з оцінки: ФОП Корзун Тетяна
Степанівна. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення площею 21,0 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Майдану,
36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 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: Громадська організація «Центр розвитку
підприємництва «Флай». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та
частини будівель (офісна нерухомість).
 Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення площею 23,3 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Героїв Майдану, 36,
м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16;
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.12.2017. Строк виконання робіт – не
більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки: ФОП Слюсаренко Ольга Георгіївна.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель
(нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше
способів використання, крім складської нерухомості).
Конкурсною комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки майна, що не перевищують 2,4 тис. грн.
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 у конкурсі не допускається.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельницький,
вул. Соборна, 75, каб. 10. Тел. для довідок (0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно).
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 10-й
годині в Регіональному відділенні ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29000.

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

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: гаражне приміщення площею 104,40 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Уманська виправна
колонія (№129)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетична, 6, м. Умань,
Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Хоменко Ю. М. Дата оцінки: 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому
поверсі (фойє) площею 1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ФОП Бузницький Сергій Леонідович. Дата оцінки: 31.12.2017.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень на 1-му поверсі
адмінбудівлі загальною площею 29,50 м2 (18,2 м2 – корисна, 11,3 м2 – загального користування). Найменування балансоутримувача: Науково-дослідний інститут «Акорд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Одеська, 8. Платник
робіт з оцінки: ПП «Фотоніка Плюс». Дата оцінки: 31.12.2017.

 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (старої будівлі аеровокзалу) загальною площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Регіональний структурний підрозділ Київського районного центру
«Київцентраеро» Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Смілянська, 168. Платник
робіт з оцінки: ПАТ «ДАТАГРУП». Дата оцінки: 31.12.2017.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається
з підтвердних документів, а саме:
заява про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів
нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів – не більше
20 днів) в запечатану окремому конверті.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 №10-59-22206 «Щодо показників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІІ кварталі 2017 р. та з
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
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), – 2400,00
грн; окремо розташована будівля – 5100,00 грн, комплекс будівель та споруд –
10000,00 грн, об’єкт незавершеного будівництва – 7300,00 грн; цілісний майновий
комплекс – 45200,00 грн; необоротні активи – 31500,00 грн; об’єкт аукціону (один
об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці площею до 10000 м2
(1га), – 9200,00 грн; земельна ділянка площею до 10000 м2 (1га) – 2900,00 грн;
визначення розміру збитків, завданих державі, – 5000,00 грн; гідротехнічні споруди – 8800,00 грн; пакет акцій – 35000,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ
від 08.04.2016 №10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до Регіонального відділення
ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000.
Email: cherkasy@spfu.gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Останній день подання заяв – 02 січня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 09 січня 2018 року об 11.00 в Регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення гаража (1-6) площею 21,9 м2 у
будівлі (літ.А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Західний офіс
Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 70б. 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): 565,03 грн станом на 31.10.2017. Кількість
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): -.
Розмір земельної ділянки, усього: -. Місце розташування земельної ділянки: -.
Цільове призначення земельної ділянки: -. Правовий режим земельної ділянки:
-. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»):
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки № 2: частина приміщення (2-16) площею 10,0 м2
на другому поверсі будівлі (літ. Т). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Регіональний сервісний центр МВС в Чернівецькій області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Руська, 248м. 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): 3110375,69 (будівлі літ. Т) станом на 31.10.2017.
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): -.
Розмір земельної ділянки, усього: -. Місце розташування земельної ділянки: -. Цільове
призначення земельної ділянки: -. Правовий режим земельної ділянки: -. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю («так» або «ні»): ні. Дата оцінки, орієнтовно (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
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 Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області.
Платниками робіт для надання послуг з оцінки майна виступатимуть: об’єкта
№ 1 – фізична особа – Гуляєв Артем Вікторович; об’єкта № 2 – юридична особа –
Публічне акціонерне товариство «Український будівельно-інвестиційний банк».
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єктів оренди 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, – 1725,0 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 у 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 Мін’юсті 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’єкта оцінки № 1 є приміщення, частини будівель,
які за своїм функціональним призначенням не належать до офісної, торговельноофісної, торговельної нерухомості, до нерухомості під заклади громадського харчування, для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, до нерухомості
готельного, рекреаційного та санітарно-курортного призначення, виробничої,
виробничо-складської або складської нерухомості, житлової нерухомості.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 2 є приміщення, частини будівель, які
за своїм функціональним призначенням мають комплексне використання, а саме:
нерухомість яка належать до офісної та нерухомість для розміщення банкоматів,
терміналів самообслуговування.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, або безпосередньо до
каб. 5 Регіонального відділення ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсів. На конверті необхідно 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 о 10.00 через 14 календарних днів з дня публікації цієї інформації у Регіональному відділенні ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок
(0372) 55-44-84.
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області повідомляє, що
на підставі листів Державної фіскальної служби України як органу, уповноваженого управляти державним майном, «Про оренду державного нерухомого майна»
від 30.11.2017 № 20341/5/99-99-03-03-03-16, № 20342/5/99-99-03-03-03-16 (вх.
від 04.12.2017 № 11/02464, № 11/02462) комісія з конкурсного відбору суб’єктів
оціночної діяльності органу приватизації прийняла рішення про припинення процедури проведення незалежної оцінки майна:
вбудованих приміщень першого поверху адмінбудівлі (літ. А) загальною площею 15,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200а, що перебувають
на балансі Державної фіскальної служби України, у користуванні (оперативному
управлінні) Головного управління ДФС у Чернівецькій області;
приміщень будівлі громадських прибиралень (літ. Б) митного пункту «Порубне» загальною площею 85,5 м2 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький р-н,
с. Тереблече, вул. Головна, 2к, що перебувають на балансі Державної фіскальної
служби України, в оперативному управлінні (користуванні) Чернівецької митниці
ДФС, з метою передачі в оренду.

11 грудня 2017 року
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підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 24.07.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки державного
майна, що відбувся 20.07.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ТзОВ
«Атлант» ЛТД для проведення незалежної оцінки майна – частини адміністративної
будівлі площею 24,5 м2 за адресою: 44600, Волинська обл., смт Маневичі, вул. 100річчя Маневич, 29. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди; вартість робіт з
оцінки – 1 680,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 76 площею
46,9 м2 на 1-му поверсі навчального корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вищого художнього професійно-технічного училища № 5 м. Вінниці, за адресою: 21034,
м. Вінниця, вул. Лебединського, 13 з метою укладення договору оренди. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 925 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Реверу Олену Анатоліївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № Х площею 64,3 м2
на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Келецька, 102а з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 000 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 1 – гаража площею 129,1 м2, майстерні для ремонту механізмів (літ. Б); одноповерховий будинок
ПДУ загальною площею 37,9 м2 (літ. В), що перебувають на балансі Вінницького
регіонального управління водних ресурсів, за адресою: м. Вінниця, Сабарівське
шосе, 23 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 070 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщеннях № 13 – 11,94 м2
та частини № 2 – 3,56 м2, загальною площею 15,5 м2 на 1-му поверсі адміністративного будинку, що перебувають на балансі Головного управління статистики у
Вінницькій області, за адресою: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. І. Франка, 36 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 050 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича
щодо визначення вартості об’єкта оренди – магазину (літ. А) загальною площею
136,2 м2, що перебуває на балансі Вищого професійного училища №11 м. Вінниці,
за адресою: 21100, м. Вінниця, Немирівське шосе, 78 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 18 площею
9,4 м2 на цокольному поверсі 5-поверхового адміністративно-лабораторного корпусу
(літ. В), що перебуває на балансі Державної установи «Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: 21100, м. Вінниця,
вул. Малиновського, 11 з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 502 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – одноповерхової з підвалом будівлі їдальні (літ.
А) загальною площею 427,7 м2, що не увійшла під час приватизації до статутного
(складеного) капіталу СВАТ ім. Першої кінної армії та перебуває на балансі Сніжнянської сільської ради, за адресою: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н,
с. Сніжна, вул. Шкільна (колишня Будьонного), 4 з метою продовження строку дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 920 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шуткевича Володимира Євгеновича
щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень
№ 225 – № 226, № 229 – № 234, частина № 235 (13,3 м2), частина № 236 (10,3 м2),
загальною площею 252,9 м2 на 1-му поверсі 3-поверхового корпусу (літ. А), що
перебувають на балансі Державного підприємства науково-дослідного інституту
«Гелій», за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Ватутіна/Чехова, 14/2 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 025 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Остренюк Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 5 – 1,7 м2,
№ 6 – 45,6 м2, № 7 – 18,5 м2, загальною площею 65,8 м2 в одноповерховій будівлі
магазину «Торговий комплекс» (літ. А), що не увійшли до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Юзефо-Миколаївський цукровий завод», за адресою: 22162, Вінницька
обл., Козятинський р-н, с. Широка Гребля, вул. Заводська, 6 з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 020 грн;
суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень № 1-1 – № 1-7 загальною площею 149,1 м2 в окремо розташованій будівлі пожежної частини № 13
(літ. А) з прибудовами, що перебувають на балансі 2-го державного пожежнорятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, за адресою: Вінницька обл., Літинський р-н,
смт Літин, вул. Б. Хмельницького (колишня Радянська), 3 з метою продовження
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні.
Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки індивідуально
визначеного майна, що відбулися 25.07.2017

1. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1270 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Киргизька, 19,
Слобідський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної
ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «АС-ТЕРРА». Згідно
з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 850 грн, строк виконання –
5 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,0525 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Автострадна, 195,
Московський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної
ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 800 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,0297 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Автострадна, 193,
Московський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної
ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «КАПІТАЛ-ПРОЕКТ».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 700 грн, строк виконання – 4 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,8547 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Любові Малої, 93,
Новобаварський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. У зв’язку з наявністю одного учасника конкурсу
конкурс визнано таким, що не відбувся.
5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка. Розмір земельної ділянки, усього:
0,1041 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Льва Ландау, 8а,
Слобідський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної
ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «АС-ТЕРРА». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 500 грн, строк виконання –
5 календарних днів.

1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
2,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621573). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл.,
м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу –
ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки –
2 140 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 12,0 м2 першого поверху
учбового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Слов’янський
хіміко-механічний технікум (код за ЄДРПОУ 00208775). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 41. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А.О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2040грн., строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 85,3 м 2 з ґанком будівлі ветлабораторії (реєстровий номер
00696042.1.ЦСЧХА010144). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Добропільська районна державна лікарня ветеринарної медицини, код за
ЄДРПОУ 00696042. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Залізнична, 4. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 170 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
11,8 м2 та частина даху площею 138,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти», код за ЄДРПОУ
02542064. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ,
вул. Ювілейна, 62. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 3 200 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення на
четвертому поверсі площею 15,0 м2 та частина поверхні даху загальною площею
40,0 м2 адміністративно-побутового корпусу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Димитровський професійний гірничий ліцей», код за
ЄДРПОУ 02542840. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Мирноград, вул. Гірнична, 3. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 3 200 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки індивідуально
визначеного майна, що відбулися 18.07.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені для здійснення незалежної оцінки майна,
що відбувся 01.08.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, що відбулися 13.07.2017

1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-19 загальною площею 134,4 м2, 2-го поверху № 20-29
загальною площею 259,0 м2 в літ. «Г-2г» загальною площею 393,4 м2 (колишня
їдальня, інв. № 672). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Товариство
з додатковою відповідальністю «СІНІАТ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ломоносівський 2-й, буд. 3. Мета проведення оцінки:
проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації відповідно до Методики оцінки
майна з метою продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
59,9 м2 третього поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Український науково-дослідний інститут соляної промисловості. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Миру, 35. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг
з оцінки – 2 090 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 5,0 м2
(відм. + 49,0 м) та частина стіни площею 14 м2 копра скіпового багатоканатного підйому ствола № 2 біс ВП «Шахта «Центральна» ДП «Мирноградвугілля».
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Центральна»
ДП «Мирноградвугілля». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 85323, Донецька
обл., м. Мирноград, вул. Центральна, 4. Мета проведення оцінки: визначення
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з
конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 945 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 92,3 м2 на 1-му поверсі адмінбудівлі,
що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби України в Любарському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., смт Любар, вул. Незалежності, 40 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
нежитлові приміщення площею 18,9 м2 на 1-му поверсі будівлі поштового
зв’язку, що перебувають на балансі Житомирська дирекція ПАТ «Укрпошта», за
адресою: Житомирська обл., м. Андрушівка, пл. Леніна, 2 (вартість виконання – 1
800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шаніна Василя Михайловича по об’єктах:
частина автодрому площею 2 200,0 м2, що перебуває на балансі Житомирського агротехнічного коледжу, за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 96 (вартість
виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати
з метою укладення договору оренди;
асфальтована площадка площею 50,0 м2, що перебуває на балансі Житомирського автомобільно-дорожного коледжу Національного транспортного університету, за адресою: м. Житомир, вул. Театральна, 12/13 (вартість виконання –
1 600,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди.

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління 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
№
з/п

Назва органу
управління

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

1 Державна служба
статистики України
2 Міністерство оборони України
3 Міністерство
охорони здоров’я
України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70
37515247, філія «Вінницький проектний інститут» державного підприємства Міністерства оборони України «Центральний проектний інститут»,
21027, м. Вінниця, вул.600-річчя, 68, тел.: (0432) 46-88-05, 51-12-99
02010669, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, 21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56, тел. (0432) 57-08-67

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

–

Вінницька обл., Немирівський р-н,
м. Немирів, пров. Некрасова, 6
21027, м. Вінниця, вул. 600річчя, 68

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на
1-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А)
Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення на
2-му поверсі адміністративного будинку

07989865.1.

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення будівлі 02010669.1.НЧИЮЦЛ10382 м. Вінниця, вул. Хмельницьке
котельні (літ. Г) з димовою трубою науково-дослідного
шосе, 104
інституту реабілітації інвалідів

загальна
площа,м2
14,3
45,88
136,7

вартість майна за
максимально можнезалежною оцінмета використання
ливий строк оренди
кою, грн
74 103,00
2 роки
Розміщення реєстратора речових прав нерухомого майна Мельниківської сільської ради
311 938,00
2 роки 364 дні Розміщення приватного навчального закладу для здійснення діяльності у сфері освіти
850 020,00

2 роки 11 місяців Надання послуг теплопостачання

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».

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

Назва органу управління

1 Державне агентство рибного
господарства України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04053, м. Київ,
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91

найменування
Гідротехнічні споруди ставу Садів

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна
площа, м2
за незалежною оцінкою, грн
25592421.15. ААЕЖАГ685 Волинська обл., Луцький р-н, на те–
286 000,00
риторії Садівської сільської ради
реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можмета використання
ливий строк оренди
2 роки 364 дні Для рибогосподарської діяльності

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 807, РВ ФДМУ по Волинській області. Заяви подаються в
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 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 неза- максимально можзагальна площа, м2
мета використання
лежною оцінкою, грн
ливий строк оренди
1 Фонд державного май- 20309194, ПАТ «Жовтоводський хлібозавод», Полтавська обл., м. Полтава,
Каналізація;
–
м. Жовті Води, вул. За452 погонних метра
188 929,00
2 роки
Інше використання нерухомого майна
на України
вул. Остапа Вишні, 5, тел. (056) 522-42-74, 522-47-48
кабельна лінія 6 кВ
лізнична, 2
582 погонних метра
2 Міністерство юстиції
34984907, Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській об- Нежитлові вбудовані при34984907.2.ЖХНДШЮ0003 м. Дніпро, просп. Дмитра
75,5
826 985,00
2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підУкраїни
ласті, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 21а, тел. 46-70-65
міщення
Яворницького, 21а
акцизної групи
3 Міністерство регіональ- 02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівниЧастина нежитлового вбудо–
м. Дніпро, вул. Січеславська
5,02
59 106,00
1 рік
Інше використання державного майна (надання інформаційного розвитку, будівни- цтва «ДНІПРОЦИВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29, ваного приміщення
Набережна, 29
них послуг)
цтва та ЖКГ України
тел. (056) 745-01-12
4 Міністерство освіти і
02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, просп. Гага- Нежитлове вбудоване приІнформація відсутня
м. Дніпро, просп. Гагаріна,
17,6
169 136,00
2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання що здійснює побутове
науки України
ріна, 4, тел. (056) 745-31-56
міщення
13/15
обслуговування населення (перукарня)
5 Міністерство освіти і
39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, вул. В. Вернад- Частина нежитлового вбудоІнформація відсутня
м. Дніпро, вул. Аржано13,5
88 494,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих
науки України
ського, 2/4, тел. (056) 745-55-96
ваного приміщення
ва, 12
товарів, крім товарів підакцизної групи
6 Міністерство освіти і
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Гага- Частина нежитлового вбудоІнформація відсутня
м. Дніпро, просп. Д. Явор3,0
28 377,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продонауки України
ріна, 57, тел. (056) 45-40-62
ваного приміщення
ницького, 21
вольчі товари (питна вода)
7 Міністерство освіти і
02070743, ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпро, просп. Гага- Частина нежитлового вбудоІнформація відсутня
м. Дніпро, просп. Гага3,0
27 447,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає продонауки України
ріна, 57, тел. (056) 45-40-62
ваного приміщення
ріна, 59
вольчі товари (питна вода)
Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом
«Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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

Назва органу управління

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

1 РВ ФДМУ по Житомирській
00226098, ПАТ «Електровимірювач», 10003, м. Житомир, пл. Перемоги, 10
області
2 Міністерство енергетики та ву- 02968160, Державне підприємство «Коростишівський завод «Реммагільної промисловості України шторф», 12525, м. Коростишів, 19 Буддільниця, тел./факс 5-84-07

найменування
Захисна споруда цивільного захисту –
сховище № 20158 (літ. Ж)
Нежитлові приміщення будівлі слюсарного цеху

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною
загальна площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
226098.3.ААБАВК213 м. Житомир, пл. Пере2 162,7
1 297 619,300
моги, 10
02968160.1.ЮМЮБСР036 м. Коростишів, 19 буд334,1
398 915,00
дільниця
реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально можливий
мета використання
строк оренди
До 3 років
Проведення навчальних занять
2 роки 364 дні

Виготовлення теслярської та столярної продукції

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство оборони
України

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

найменування

38746882, Харківська філія Концерну «Військторгсервіс», 61034,
м. Харків, вул. Переможців, 6а, тел. (050) 960-78-92

Нежитлове приміщення V (у складі частин з № 1 до № 9
включно) 1-го поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за неза- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
33689922.25.ААААЕЕ562 м. Запоріжжя,
100,8
310 473,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовул. Військбуд, 87
вольчих 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».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Запорізькій області
Скасовано оголошення про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо якого надійшли заяви, опубліковане в газеті «Відомості приватизації» № 91 (1111) від 20.11.2017 на стор. 5.

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

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
40233365, Університет державної фіскальної служби, 08201, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31, тел. (04597) 6-02-46

найменування
Частина конференц-комплексу ЦППК
з харчоблоком

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
82,62
657 100,00
2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
Київська обл., м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31

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 ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство інфраструк- 13738233, РСП «Київцентраеро» Украероруху, адреса: Київська обл., Частина металоконструкції башти на території майданчика № 2
19477064.1.СШФШЕЛ033 Львівська обл., Жида19,0
117 123,00
2 роки 11 місяців
тури України
Бориспільський р-н, с. Гора, тел. 351-61-22
об’єкта ТРЛК-1 РСП «Київцентраеро»
чівський р-н, с. Рудківці,
станом на 30.09.2017
вул. Польова, 1
2 Державна служба України 08571340, Львівський державний Університет безпеки життєдіяль- Частина нежитлового приміщення на 2-му поверсі головного кор- 08571340.1.ЧСВЖМШ002 м. Львів, вул. Клепарів1,0
20 288,00
2 роки 364 дні
з надзвичайних ситуацій ності, м.Львів, вул. Клепарівська, 35, тел. (032) 233-32-40
пусу Львівського державного Університету безпеки життєдіяльності
ська, 35
станом на 30.09.2017

№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення обладнання оператора телекомунікацій, що надає послуги з рухомого
(мобільного) зв’язку
Розміщення торговельного автомата, що
відпускає продовольчі товари

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

3 Міністерство освіти
і науки України
4 Державна фіскальна
служба України

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлиплоща, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлове приміщення першого рівня будівлі мор38727770.10.АААИ ГА987 м. Одеса, вул. При66,72
1 295 700,00
2 роки 11 місяців
ського вокзалу
морська, 6
Адміністративно-побутова будівля, будівля ТП-151, у
04704790.1.ФМКЦХЕ070; Одеська обл.,
203,4;
25 843 802,00
10 років
т. ч.: прожекторна щогла, відкриті складські площадки, 04704790.1.АААИБЕ0591; м. Южне, вул. Бере59,5;
огорожа режимного призначення, споруда пульпопро4704790.1.АААИБЕ360; гова, 13
6 800,0;
воду, благоустрій території: внутрішньооб’єктні дороги
04704790.1.АААИБЕ359;
8 665,6
та площадки, підкранові шляхи, переливна камера
04704790.1.АААИБЕ688;
04704790.1.АААИБЕ292
02071091, Одеський національний університет ім. І. І. Мечніко- Асфальтове покриття
–
м. Одеса, пров. Шам- 40,0; 26,0
79 262,00
1 рік
ва, 65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2
панський, 2
39292197, Головне управління Державної фіскальної служби в Нежитлове приміщення першого поверху адміністра39292197.214.МЦБЕФЯ005 м. Одеса, вул. Семі7,7
93 436,00
1 рік
Одеській області, 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5
тивної будівлі
нарська, 5

5 Державна фіскальна
служба України

39292197, Головне управління Державної фіскальної служби в Частина нежитлових приміщень першого поверху адмі- 39292197.214.МЦБЕФЯ005 м. Одеса, вул. СеміОдеській області, 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5
ністративної будівлі
нарська, 5

№
Назва органу управління
з/п
1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство інфраструктури України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
38727770, Одеська філія ДП «Адміністрація морських портів
України», 65026, м. Одеса, Митна площа, 1
04704790, Державне підприємство «Морський торговельний
порт «Южний», 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Берегова, 13

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

50,7

484 137,00

1 рік

мета використання
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих
товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Інше використання нерухомого майна

Зберігання та обслуговування автомобілів
Розміщення торговельного об’єкта з продажу канцелярських
товарів
Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної
групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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
№
Назва органу управління
з/п

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

найменування

1 Державна казначейська 36744050, Управління державної казначейської служби України у Великобагачанському районі, Частина нежитлового прислужба України
вул. Шевченка, 71, смт Велика Багачка, Полтавська обл., 38300, тел. (05345) 9-12-48
міщення

реєстровий номер майна
36744050.1.АААГБГ889

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за неза- максимально можлимета використання
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
вул. Шевченка, 71, смт Велика
17,3
41 900,00
2 роки 11 місяців Офісне приміщення з метою надання поБагачка, Полтавська обл.
слуг населенню
місцезнаходження

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».

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

Назва органу управління

1 Державна служба статистики
України

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

найменування

реєстровий номер майна

02362227, Головне управління статистики у Сумській області, 40481, м. Суми, вул. Су- Нежитлове приміщення
пруна, 16, тел. (0542) 25-21-18

02362227.1.АААДЕЖ223

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло- вартість майна за незалеж- максимально можлимета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Суми, вул. Супру18,6
22 990,00
2 роки 364 дні
Розміщення власного автомобіля орендаря
на, 11
станом на 31.10.2017
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сумській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ 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 Державне агентство водних 05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Рудресурсів України
кою, 35, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-64-22, 25-96-85, 52-78-58

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною максимально можлимісцезнаходження
загальна площа, м2
мета використання
оцінкою без ПДВ, грн
вий строк оренди
05379205.40.АААБВЖ722 вул. Текстильна, 30а,
Під офісні приміщення
85,6 (у т. ч. 7,4 – площа
230 720,00
1 рік
м. Тернопіль
спільного користування)

реєстровий номер майна

Частина приміщень ремонтної майстерні і адмінбудинку під літ. «З», поз. 4-1, 4-2

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, РВ ФДМУ по Тернопільській області. Заяви подаються в окремому
конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
1
2
3
4
5
6

Міністерство освіти
і науки України

01116472, Український державний університетт залізничного
транспорту, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, тел. (057)
732-28-75
Міністерство освіти
01116472, Український державний університетт залізничного
і науки України
транспорту, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, тел. (057)
732-28-75
Міністерство освіти
01116472, Український державний університетт залізничного
і науки України
транспорту, 61050, м. Харків, майдан Фейєрбаха, 7, тел. (057)
732-28-75
Міністерство освіти
00493758, Харківська державна зооветеринарна академія,
і науки України
62341, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка,
вул. Академічна, 1, тел. (057) 635-74-73
Міністерство економіч- 00209740, Державна установа «Державний науково-дослідний і
ного розвитку і торгівлі проектний інститут основної хімії», 61002, м. Харків, вул. МироУкраїни
носицька, 25, тел.: (057) 700-01-23, 700-48-25
Державна служба
38631015, Головне управління Державної служби України з
України з надзвичайних надзвичайних ситуацій у Харківській області, 61013, м. Харків,
ситуацій
вул. Шевченка, 8, тел.: (057) 700-11-20, 700-41-44

найменування
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 16 на 1-му поверсі 5-поверхового учбового корпусу № 2, інв. 0001030001,
літ. А-5, пам’ятка архітектури
Нежитлове приміщення – частина кімн. № 54 на 1-му поверсі 4-поверхового учбового корпусу № 1, інв. № 0001030009,
літ. А-4
Нежитлові приміщення – частини кімн. № 33 (S=4,0 м2) та
№ 14 (S=4,0 м2) на 2-му поверсі 4-поверхового учбового
корпусу № 1, інв. № 0001030009, літ. А-4
Нежитлові приміщення – частина фойє-кімн. № 51 (згідно
з техпаспортом) на 1-му поверсі 4-поверхового головного
учбового корпусу №1, інв. № 0004530, літ. А
Частина даху 3-поверхової будівлі робочого технологічного
корпусу, інв. № 3, літ. Б-3
Частина покрівлі 4-поверхової будівлі пожежного депо (пожежна частина), інв. № 1013100021, реєстровий №, літ. Ж-4

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за
загальна
максимально можлимісцезнаходження
мета використання
незалежною оцінплоща, м2
вий строк оренди
кою, грн
01116472.1.ПВПСЦЧ005
м. Харків, майдан ФейєрРозміщення торгової точки з продажу натуральної
баха, 7
меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді
4,0
30 000,00
1 рік
стійки з продавцем
01116472.4.ПВПСЦЧ019
м. Харків, майдан ФейєрРозміщення торгової точки з продажу натуральної
баха, 8
меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді
4,0
32 500,00
1 рік
стійки з продавцем
01116472.4.ПВПСЦЧ019
м. Харків, майдан ФейєрРозміщення торгової точки з продажу натуральної
баха, 8
меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді
8,0
58 800,00
1 рік
стійки з продавцем
00493758.1.БЕШСНП7581 Харківська обл., Дергачівський
Розміщення торгової точки з продажу натуральної
р-н, смт Мала Данилівка,
меленої кави в форматі «кава з собою» у вигляді
4,0
25 200,00
1 рік
вул. Академічна, 1
стійки з продавцем
_
м. Харків, вул. КибальчиРозміщення обладнання базової станції мобільча, 12а
13,2
40 600,00
2 роки 11 місяців ного зв’язку та антенно-фідерних пристроїв (вежа
висотою 12,0 м)
38631015.6.ШХРСЮЖ 031 м. Харків, вул. Кандаурова, 47
Розміщення телекомунікаційного обладнання
10,0
37 600,00
2 роки 11 місяців та антен
реєстровий номер майна

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

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство економічного
00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний Приміщення 1-го поверху
–
бульв. Шевченка, 205,
19,9
105 500,00
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить турагентську діяльність,
розвитку і торгівлі України
інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шев- 4-поверхової адміністративм. Черкаси
надання населенню послуг із ксерокопіювання документів, або інша діяльність
ченка, 205, м. Черкаси, тел. (0472) 33-68-95
ної будівлі
в офісних приміщеннях
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн
строк оренди
1 Міністерство освіти
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01030, Нерухоме майно – частина приміщення 6-го по–
м. Київ, вул. Тургенєв66,1
1 199 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення буфету без права продажу товарів піді науки України
м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
верху будівлі гуманітарного корпусу
ська, 8/14
станом на 31.08.2017
акцизної групи
2 Міністерство освіти
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01030, Нерухоме майно – частина приміщення 10-го по–
м. Київ, вул. Тургенєв66,7
1 210 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення буфету без права продажу товарів піді науки України
м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
верху будівлі гуманітарного корпусу
ська, 8/14
станом на 31.08.2017
акцизної групи
3 Міністерство освіти
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01030, Нерухоме майно – частина приміщення 1-го по–
м. Київ, вул. Тургенєв2,0
38 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення виносного лотка для реалізації продуктів
і науки України
м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
верху будівлі гуманітарного корпусу
ська, 8/14
станом на 31.08.2017
харчування без права продажу товарів підакцизної групи
4 Міністерство освіти
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 01030, Нерухоме майно – частина приміщення 1-го по–
м. Київ, вул. Тургенєв384,0
7 005 430,00
2 роки 11 місяців
Розміщення їдальні без права продажу товарів піді науки України
м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08
верху будівлі гуманітарного корпусу
ська, 8/14
станом на 31.08.2017
акцизної групи
5 Міністерство інфра33148732, 195 центральна база Державної спеціальної служби транспорту (військо- Нерухоме майно – будівля «Чайна» (№ 59)
–
м. Київ, вул. Магніто212,3
2 913 000,00
2 роки 11 місяців
Розміщення магазину-складу
структури України
ва частина Т0710), 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 5, тел. 552-13-06
горська, 5
станом на 30.09.2017
Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конверті з 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
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

№ 97 (1117)

найменування

11 грудня 2017 року

8
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю (у т.ч.
плата за землю); своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний та інші види
ремонту орендованого майна; поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого майна
без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), є власністю держави та компенсації не підлягають; відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану
незалежну оцінку об’єкта оренди платнику оцінки протягом 10 календарних днів з
дати укладення договору оренди згідно з наданою копією платіжного доручення
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів тощо; гарантійний внесок за
участь у конкурсі на право оренди державного майна становить шість стартових
орендних плат. Гарантійний внесок має бути перерахований за реквізитами: одержувач: РВ ФДМУ по Волинській області; код за ЄДРПОУ одержувача 13347870;
р/р № 37315048004566; МФО 820172; банк: ДКСУ м. Київ; призначення платежу:
«Гарантійний внесок за участь у конкурсі на право оренди державного нерухомого
майна»; у разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується
до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її
розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995
№ 786; особам, які не стали переможцем конкурсу, сума гарантійного внеску підлягає поверненню протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди; у разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок
підлягає поверненню протягом 10 календарних днів з дня затвердження списків
учасників. Якщо матеріали відкликанні претендентом після останнього дня строку
для їх подання сплачений гарантійний внесок не повертається; у разі непідписання
переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії за участю
учасників конкурсу з передачі в оренду державного нерухомого майна гарантійний
внесок поверненню не підлягає та зараховується до Державного бюджету України;
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає особисто орендодавцю підписаний договір оренди. У разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди
сплачений ним гарантійний внесок поверненню не підлягає та зараховується до
Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забезпеченні інших
умов конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 30 % початкової плати торгів.
Для участі у конкурсі претендент має подати на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; оригінали підтвердних документів про сплату
гарантійного внеску або засвідчені у встановленому законодавством порядку їх

Інформація регіональних відділень ФДМУ

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про проведення конкурсу
з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право оренди
державного нерухомого майна

 Назва об’єкта та місцезнаходження: частина нежитлового приміщення
службово-виробничої будівлі площею 7,2 м2 за адресою: 44332, Волинська
обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. Прикордонників.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Державної фіскальної служби України.
Орган управління: Державна фіскальна служба України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.09.2017
становить 55 370,00 грн без ПДВ.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси
інфляції.
Основні умови проведення конкурсу:
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – жовтень
2017 року становить 1 867,82 грн (одна тисяча вісімсот шістдесят сім гривень
82 коп.) без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно зі стартовою орендною платою; цільове використання майна – здійснення
митно-брокерських послуг; строк оренди – 2 роки 364 дні з можливістю подальшої
пролонгації у разі належного виконання умов договору відповідно до встановленого
порядку; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди
плати не менш як за шість місяців; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної
плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; обов’язкова сплата
завдатку протягом місяця після підписання договору оренди у розмірі тримісячної
орендної плати; об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігти його пошкодженню і
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не
меншу ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; орендарю забезпечити доступ до об’єктів оренди орендодавцю спільно з
балансоутримувачем для проведення систематичних обстежень державного нерухомого майна (об’єкта оренди) з метою встановлення його стану та цільового
використання; здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна.

копії; проект договору оренди з пропозиціями щодо виконання умов конкурсу,
зазначеними у проекті договору (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо
якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний претендентом і завірений печаткою (за наявності); витяг з реєстру митних брокерів
Державної фіскальної служби України; інформацію про засоби зв’язку з учасником
із зазначенням банківських реквізитів;
документи, передбачені пунктом 7 п. 7 Порядку проведення конкурсу на право
оренди державного майна та Переліком документів, які подаються орендодавцеві
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; засвідчену в установленому порядку копію наказу про призначення керівника;
засвідчену в установленому порядку копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній
рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про
банкрутство; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу або належним чином
оформлену довіреність; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців; засвідчену в установленому порядку копію декларації
про доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку; інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом фізичної особи).
Документи для участі в конкурсі (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента
(за наявності), які приймаються у робочі дні щодня з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з
8.00 до 16.00 за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9,
сектор організаційно-адміністративного забезпечення регіонального відділення
(каб. 807).
Допущені до участі в конкурсі учасники конкурсу (їх уповноважені особи) подають конверти з конкурсними пропозиціями щодо розміру орендної плати за
базовий місяць оренди на відкритому засіданні конкурсної комісії з участю учасників конкурсу.
Реєстрація учасників завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день з дати опублікування цієї інформації в додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по
Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, Київський
майдан, 9, каб. 815.
Кінцевий термін приймання заяв (реєстрація в регіональному відділенні) –
за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Додаткову інформацію можна отримати у секторі оренди державного майна РВ
ФДМУ по Волинській області, тел. (0332) 72-91-14, тел./факс (0332) 24-34-77.

фдму повідомляє
Додаток 1 до наказу
Фонду державного майна України від 05.12.2017 № 1839

ПЕРЕЛІК
об’єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2018 році
Код за ЄДРПОУ

НАЗВА

Статутний капітал, грн

00206539
05766356
22927045
22767506
23399393
00131954
00130926
00130725
05743160
00206256

ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД»
ПАТ «СУМИХІМПРОМ»
ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО»
ПАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» *
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» *
ВАТ «ОРІАНА» *
ВАТ «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ХІМІЧНОГО ВОЛОКНА» *
ПАТ «ТУРБОАТОМ»
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ
КОМБІНАТ»
ПАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД «АВТОНАВАНТАЖУВАЧ»
ВАТ «ОСНАСТКА» *
ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»
ВАТ «АВТОЛИВМАШ» *
ПАТ «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ»
ПрАТ «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕЦ»
ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»
ПрАТ «ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ»
ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО»
ПрАТ «ПОЛТАВАСАДВИНМАРКЕТ»
ПрАТ «НОВОРОЗДІЛЬСЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СІРКА»
ПАТ «ПАВЛОГРАДСЬКЕ НАЛАГОДЖУВАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»
ПАТ «КИЇВПАССЕРВІС»
ПАТ «СПЕКТР-СМІЛА»
ПрАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СИСТЕМА»
ПрАТ «УКРЗАХІДВУГЛЕБУД»
ПрАТ «УКРПАПІРПРОМ»
ПАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»

798 544 000,00
434 686 966,50
480 229 240,40
33 637 840,00
39 660 000,00
64 135 190,00
44 840 000,00
15 272 040,00
806 000 000,00
18 798 475,00

05762269
00194122
05808758
05797977
00220477
00119681
00130850
30083966
00130820
00131771
22800735
23293513
00131713
23343582
30063363
32940082
05421628
33348385
22794087
32133730
00177158
16464888
22607719
14309988
00152448
36376078
14309913
00018201
14312499
01036483
04762586
23050348
22858679
35879807
30704866
02308021
00846369
14313332
00306650
04685271
00412292
05777118
35568570

ПрАТ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКА»
ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГУМОВИХ ТЕХНІЧНИХ
ВИРОБІВ»
ПрАТ «РІТМ»
ПАТ «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ
«ОРІОН»
ПрАТ «УКРНАФТОПРОДУКТ»
ПАТ « МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «АМЕТИСТ»
ПАТ «ХЕРСОНВОДБУД»
ПрАТ «БРАЇЛІВСЬКА БАЗА ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН»
ПрАТ «ХЛІБОЗАВОД «ЗАЛІЗНИЧНИК»
ПрАТ «УКРХУДОЖПРОМ»
ПАТ «ЛЬВІВСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ»
ПАТ «ВИРОБНИЦТВО «ТЕХНІК»
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АСТАРТА»
ПАТ «ПЛЕМЗАВОД «КОЛОС»
ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
ВАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТЕКСТЕРНО» *
ПрАТ «БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНАСІННЄОВОЧ»
ПАТ «ЛУЦЕНКО»
ПрАТ «ПЕРЕМИШЛЯНСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ»
ПАТ «ІНДУСТРІАЛЬНА СКЛЯНА КОМПАНІЯ»

Державна
частка, %
99,567
99,995
78,29
70,009
70
65,001
60,248
50,999
99,999
98,285

ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД»
ПАТ «СТРУМОК»

Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду

02498091
14310661

ПрАТ «ХЕРСОН-ДІПРОМІСТО»
ПрАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ
ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»
ПрАТ «ТУРИСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЧЕРЕМОШ»
ПАТ «БРАЇЛІВСЬКЕ»
ПАТ «СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛІМІНЕРАЛ»
ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАЦІОНАЛЬНА
МЕРЕЖА АУКЦІОННИХ ЦЕНТРІВ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА
ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧА СЕРВІСНА КОМПАНІЯ»
ТОВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО-МАГНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПЕЦІАЛІЗОВАНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СПЕЦЕКСІМСТРАХ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ЗАГОТІВЛІ І ЗБЕРЕЖЕННЯ АУТОЛОГІЧНОЇ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЕРАМНАДРА» У ФОРМІ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОДЕСМАЗСЕРВІС» У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОВМАШ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МІСТЕЧКО ІНВАЛІДІВ»
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ЗАТ «ФАЗОТРОН-УКРАЇНА»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ КОНЦЕРН «НАУКА»
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ШВЕЙЦАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕМА»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СВІТ ЛАСОЩІВ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЮМЕНЬМЕДИКО-СМІЛА»
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАЗАХСТАНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА ПрАТ «СП УКРТВЗ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НВАП «НОВОГАЛЕЩИНСЬКА БІОФАБРИКА»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС «ПРОЛІСОК»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЕНПІКОМ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСУ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М’ЯСОМОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС «СІВЕРСЬКИЙ»
ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО «БОРРІКС»
ТзОВ «ЛИПЧАНБЛОК»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСТА-ЦЕНТР»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М-СЕРВІС»
СТОВ «КАНІВСЬКИЙ ІНКУБАТОР»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ОДЕСАГРОПРОЕКТ»
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБ’ЄДНАНА
ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ»
ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
«ИНТЕРПРИБОРСЕРВІС» ТОВ

Відповідальний за продаж

02574248
00385661
05762281
20064284
20077482

105 624 130,00
155 682 280,00

75,22
68,009

Г
Г

Апарат Фонду
Апарат Фонду

38983006
30370450

15 288 650,00
73 705 270,00
11 233 804,00

57,389
50,005
50

Г
Г
Г

Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду

32557330

5 159 500,00
315 651 000,00
62 513 200,00
25 409 711,00
29 741 562,00
37 098 333,00
44 281 374,00
152 123 890,00
236 443 010,00
5 574 600,00
178 209 707,00

25,998
99,986
99,912
99,928
99,833
46
25
25
25
100
100

Г
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
Апарат Фонду
РВ по Полтавській області
РВ по Львівській області
РВ по Дніпропетровській
області
Апарат Фонду
РВ по Черкаській області
РВ по Харківській області

20449073

285 900,00

100

В

195 963 000,00
31 655 000,00
30 555 100,00

99,991
99,998
99,99

В
В
В

11 196 650,00
12 405 054,25
25 888 000,00

99,667
99,95
96,129

В
В
В

5 629 000,00

94,534

17 910 986,00
5 606 700,00
1 441 640,00
36 652 947,00
7 957 700,00
12 951 800,00
12 230 600,00

13916108
30832888
33054220
25641303
25594064
19358098
03771732
31982410
31725693
32557832

В

РВ по Львівській області
Апарат Фонду
РВ по Тернопільській
області
Апарат Фонду

89,507

В

РВ по Київській області

30412929
21519858

51,199
50

В
В

РВ по м.Києву
Апарат Фонду

50
49,569
49,549
48,994

В
В
В
В

Апарат Фонду
РВ по Херсонській області
РВ по Херсонській області
РВ по Вінницькій області

3 208 000,00
2 455 225,50
305 610 000,00
3 214 900,00
1 280 000,00
2 237 289,00
35 652 250,00
48 709 520,00

48,021
45,83
37,578
28,026
26,31
25
25
25

В
В
В
В
В
В
В
В

4 064 151,00

25

В

РВ по Сумській області
Апарат Фонду
РВ по Львівській області
РВ по Херсонській області
РВ по м.Києву
РВ по Київській області
Апарат Фонду
РВ по Тернопільській
області
РВ по Київській області

1 726 893,00
6 028 600,00

24,999
24,72

В
В

РВ по Полтавській області
РВ по Львівській області

68 346 200,00

23

В

РВ по Херсонській області

05503496

32255274
32883575
19325532
22098117
23073489
33104103
05390655
03579166
20272048

00039002
00039019
Іноземне
(Республіка Болгарія)
Іноземне
ЗАТ «МКК «КОСМОТРАС»
(Російська Федерація)

ПЕРЕЛІК
об’єктів груп В, Г, які підлягають продажу в 2018 році після їх виключення із Закону України
«Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації»

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

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

Статутний капітал, грн
6 784 900,00
24 127 900,00
8 465 400,00

Державна частка, %
91,767
100
100

Група
Г
В
В

66 458 910,00
31 700,00

Державна
частка, %
21,524
19,82

275 664,00
122 000,00

17,997
12,648

В
В

РВ по Чернівецькій області
РВ по Кіровоградській
області
РВ по Херсонській області
РВ по м. Києву

48 851 428,50
3 941 840,00
59 647 000,00

9,677
6,464
6,367

В
В
В

РВ по Чернівецькій області
РВ по Вінницькій області
РВ по Львівській області

6 616 900,00

100

Е

Апарат Фонду

Статутний капітал, грн

Група
В
В

Відповідальний за продаж

43 930 000,00

99,659

Е

Апарат Фонду

1 468 949 019,80
7 405 886,00

51
51

Е
Е

Апарат Фонду
РВ по м. Києву

7 012 000,00

50,998

Е

Апарат Фонду

362 171,00

51

Е

Апарат Фонду

129,51

51

Е

РВ по Одеській області

306 076 658,25
12 048 630,00

50
50

Е
Е

РВ по Донецькій області
Апарат Фонду

656 494,00
5 920 387,00

48,971
46,449

Е
Е

Апарат Фонду
Апарат Фонду

750,00

40

Е

Апарат Фонду

64 810 000,00

40

Е

Апарат Фонду

6 729 095,00

38,022

Е

Апарат Фонду

2 422 350,00

33,333

Е

Апарат Фонду

1 504 930,00

33,33

Е

Апарат Фонду

13 316 000,00

31,07

Е

Апарат Фонду

400 000,00
27 800 000,00

30
30

Е
Е

РВ по Хмельницькій області
РВ по м. Києву

513 264 450,00

25,1

Е

РВ по Донецькій області

15 261 200,00

25

Е

Апарат Фонду

11,60

24,052

Е

РВ по Львівській області

5 364 890,00
128 171 000,00
72 849 107,00
470 000,00
17 379 819,00

22,5
21,552
20,391
15,03
13,64

Е
Е
Е
Е
Е

РВ по Закарпатській області
Апарат Фонду
Апарат Фонду
РВ по Черкаській області
РВ по Одеській області

990 530,62

0,99

Е
Е
Е
Е

РВ по Дніпропетровській
області
РВ по м. Києву
РВ по м. Києву
Апарат Фонду

Е

Апарат Фонду

40 617 682 940,00
0,0001
16 546 491 082,40
0,00000004
14 100
18,4
(іноземна валюта – лв)
28 888 888
0,234
(іноземна валюта – руб.)

* У разі приведення діяльності товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»

Додаток 2 до наказу
Фонду державного майна України від 05.12.2017 № 1839

Код за ЄДРПОУ
Назва
14312134
ПАТ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»
01131508
ВАТ «АВІАКОМПАНІЯ «ОДЕСЬКІ АВІАЛІНІЇ» *
04689352
ПАТ «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ПО ЗБАГАЧЕННЮ ТА
АГЛОМЕРАЦІЇ РУД ЧОРНИХ МЕТАЛІВ «МЕХАНОБРЧОРМЕТ»

НАЗВА

14314682
05390842

Група
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

Продовження додатка 1

Код за ЄДРПОУ

Продовження додатка 2

Код за ЄДРПОУ
14308569
14314311
00194317
14309572
04601819
00190503

Назва
ПАТ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛЬШОВИК»
ПАТ «ХІМТЕКСТИЛЬМАШ»
ВАТ «УКРЦИНК» *
ПрАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
ПАТ «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОНВЕЄРОБУДУВАННЯ»
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ
ІМЕНІ А. С. БЕРЕЖНОГО»

Статутний капітал, грн
11 144 930,00
994 819,00
297 500,00
14 531 970,00
324 850,00
165 600,00

Державна частка, %
100
100
100
99,455
72,692
60,888

Група
В
В
В
В
В
В

* У разі приведення діяльності товариства до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Над номером працювали:
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(дополіграфічна підготовка)

Адреса редакції:

Фонд державного
майна України,
вул. Генерала
Алмазова, 18/9,
м. Київ-133, 01133

Віддруковано:
ДВ «Преса України»,
просп. Перемоги, 50,
м. Київ, 03047
Загальний тираж 5 600

Інформація, надрукована в додатку
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації
чи передрук можливі лише з письмового дозволу
Фонду державного майна України із зазначенням
номера й дати видачі дозволу.
Зам. 3049091

Тел. редакції: (044) 200-36-58, тел./факс 200-33-77, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

