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Вінницька область

Окреме індивідуально визначене майно: будівля трансформаторної підстанції (літ. А) загальною площею 42,0 м2, інв. № 204-60, 1995 р. п.; електрощит, інв.
№ 204-348, 1995 р.в. та башта Рожновського, інв. № 71, 1992 р. п. за адресою:
23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Кирнасівка, урочище «Набережне», 1А, що перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський» (код за
ЄДРПОУ 05413994).

Львівська область

Окреме індивідуально визначене майно – господарська будівля площею
104,5 м2 за адресою: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8, що перебуває на балансі Приватного акціонерного товариства «Дрогобицький хлібокомбінат» (код за ЄДРПОУ 00376389).

Вінницька область

Будівля дизельної і трансформаторної (літ. А, а) загальною площею 59,2 м2
за адресою: 23660, Вінницька обл., Тульчинський р-н, хутір Федьківка, урочище
«Федьківське», 1А, що перебуває на зберіганні СВАТ «Птахокомбінат «Тульчинський» (код за ЄДРПОУ 05413994).

Херсонська область

Адмінбудівля (літ. А) площею 213,3 м2, туалет (літ. Б) та огорожа (№ 1, 2, 3)
за адресою: 74300, Херсонська обл., Бериславський р-н, м. Берислав, вул. 4-ї
гвардійської мехбригади, будинок 26в, що перебувають на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Бериславському районі Херсонської
області (код за ЄДРПОУ 37858658).

ВІННИЦЬКА область

Засновник і видавець –
Фонд державного майна України

Приватизація та можливості
інвестування в Україні

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 07.12.2017 № 1846)

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 08.12.2017 № 1851)

Оголошення про проведення
конкурсів на право оренди майна

Об’єкти груп В, Г, що підлягають
виставленню на продаж за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за
принципом аукціону (затверджено
наказом ФДМУ від 13.12.2017 № 1869) .....................
Об’єкти груп В, Г, Е, що підлягають
виставленню на продаж на аукціонах,
в тому числі на фондових біржах
та відкритих грошових
регіональних аукціонах (затверджено
наказом ФДМУ від 13.12.2017 № 1869)....................

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ
НА АУКЦІОНІ

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

Назва об’єкта: будівля їдальні літ.«А» загальною площею 428,4 м2 з підвалом
літ. «п/А», входом в підвал літ.«в/п», ґанками разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна,
вул. Шкільна, 4.
Балансоутримувач: Сніжнянська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шаляпіна, 1.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля їдальні загальною площею 428,4 м2, 1984 року побудови, стан задовільний. Перебуває в оренді, термін
дії договору оренди – до 05.09.2020.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,3726 га, кадастровий номер 0523486200:03:001:0162. Цільове призначення: 03,08. Вид використання земельної ділянки – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування. Вид обмеження у
використанні земельної ділянки: охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи. Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія
обмеження, – 0,0498 га.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 521 768,00 грн, у т. ч.: вартість
будівлі – 394 600,00 грн, вартість земельної ділянки – 127 168,00 грн.
ПДВ – 104 353,60 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 626 121,60 грн,
у т. ч.: вартість будівлі – 473 520,00 грн, вартість земельної ділянки – 152 601,60 грн.
Умови продажу: 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 об’єкта прийняти його у триденний
термін за актом передачі; оформити правовстановлюючі документи на земельну
ділянку відповідно до вимог статей 123, 125, 126 Земельного кодексу України; використовувати земельну ділянку за її цільовим призначенням з дотриманням вимог
статті 96 Земельного кодексу України.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 6 261,22 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 62 612,16 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.01.2018 включно
до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.01.2018 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в
електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу: auk@
uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. 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 можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 55-08-12, час роботи з 8.00
до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

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

Назва об’єкта: одноповерхова будівля лазні загальною площею 146,3 м2.
Адреса об’єкта: 22015, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Качанівка, вул. Кошового, 16.

Балансоутримувач: Жданівська сільська рада, код за ЄДРПОУ 04331633,
адреса: 22050, Вінницька обл., Хмільницький р-н, с. Жданівка, вул. Зої
Космодем’янської, буд. 8.
Інформація про об’єкт: одноповерхова будівля лазні загальною площею
146,3 м2, 1961 року побудови, не експлуатується.
Земельна ділянка площею 0,0350 га, кадастровий № 0524882700:01:000:0824,
цільове призначення: для іншого сільськогосподарського призначення.
Початкова ціна без ПДВ – 33 064,00 грн, ПДВ – 6 612,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 39 676,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації
та після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду в розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта, що становить 396,77 грн.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 3 967,68 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за
ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.01.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.01.2018 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 9.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 11.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електрону адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. Протягом двох календарних днів з
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української
універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяв на участь
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за
місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по
Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 27, тел. 67-26-08,
час роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

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

Назва об’єкта: будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1»
загальною площею 156,5 м2 (разом із земельною ділянкою).
Адреса об’єкта: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288.
Балансоутримувач: ПАТ «Шаргородське АТП 10528», код за ЄДРПОУ 13335481,
адреса: 23500, Вінницька обл., м. Шаргород, вул. Героїв Майдану, 288.
Відомості про об’єкт: будівля їдальні літ. «А», веранда літ. «а», прибудова літ. «а1»
загальною площею 156,5 м2, 1977 року побудови, потребує капітального ремонту.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,0403 га; кадастровий номер 0525310100:05:011:0296. Цільове призначення: для розміщення
та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних
операцій, код цільового призначення 12.08, обмеження у використанні земельної
ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 118 999,00 грн, у т. ч. вартість
будівлі – 115 016,40 грн, вартість земельної ділянки – 27 782,40 грн.
ПДВ – 23 799,80 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 142 798,80 грн,
у т. ч. вартість будівлі – 115 016,40 грн, вартість земельної ділянки – 27 782,40 грн.
Умови продажу: протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу державного майна сплатити ціну продажу та після
сплати в повному обсязі прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Покупець сплачує організатору аукціону винагороду у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації, що становить 1 427,99 грн.
Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в ГУДКСУ у
Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ
ФДМУ по Вінницькій області.
Грошові кошти в розмірі 14 279,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта
приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Києва, МФО 820172,
код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 12.01.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 16.01.2018 Українською
універсальною біржею (адреса веб-сайта: www.uub.com.ua), час початку
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00, час закінчення
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заяви
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу:
auk@uub.com.ua, тел. (0532) 56-00-37 до 17.00. 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 можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. (0432) 67-26-08, час роботи
з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

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

Назва об’єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 –
2 загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1, ґанком літ. а, навісами літ.
А’, Б, воротами № 1, № 2.
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Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпро, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПрАТ «Євраз Дніпровський металургійний завод» (код за
ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами – літ. А’ – 1, А2 – 2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1, ґанком
літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови – 1990. Земельна ділянка
орієнтовною площею 0,2121 га перебуває в користуванні ПрАТ «Євраз Дніпровський
металургійний завод». Документи на право користування відсутні.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 540 407,00 грн, ПДВ – 308 081,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 1 848 488,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право
користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством
України; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для
нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу
сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 184 848,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової
ціни об’єкта приватизації – будівлі овочесховища, розташованого за адресою:
49000, м. Дніпро, просп. Свободи, 187б).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 26 січня 2018 року. Час початку аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2.
Адреса об’єкта: м. Дніпро, вул. Свєтлова, 20.
Відомості про об’єкт: нежитлові вбудовані приміщення № 1, 6, II загальною
площею 113,6 м2 на першому поверсі триповерхової житлової будівлі літ. А-3, введеної в експлуатацію у 1955 році. Будівля цегляна, I групи капітальності, технічний
стан задовільний. Доступ до об’єкта здійснюється через окремий вхід, стан внутрішнього оздоблення приміщення задовільний (потрібен косметичний ремонт).
До приміщення підведені основні комунікації.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 819 397,00 грн, ПДВ – 163 879,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 983 276,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань,
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник
об’єкта зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього права власності
на об’єкт подати державному органу приватизації копії документів, що підтверджують
його право власності; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також
її розмір під об’єктом, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому
чинним законодавством України; покупець зобов’язаний протягом 30 календарних
днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну
продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви про приватизацію у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 98 327,64 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337,
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації – нежитлові приміщення № 1, 6, II на 1-му поверсі
в літ. А-3 загальною площею 113,6 м2», що знаходяться за адресою: м. Дніпро,
вул. Свєтлова, 20).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Катеринославська» (http://www.tbe.com.ua) 26 січня 2018 року. Час початку
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону
(внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайті Товарної біржі «Катеринославська» (http://
www.tbe.com.ua, електронний майданчик: https://torgi.tbe.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Катеринославська» (49006, м. Дніпро, просп. Пушкіна, 49) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяв, а також
докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: трансформаторна підстанція загальною площею приміщень 120,7 м2, інв. № 04 (держ. реєстр. № 5467613.1
ААББГБ085); залізнична колія з мостом розгорнутою довжиною 2701 м, інв. № 18
(держ. реєстр. № 5467613.4 ААББГБ088); гірничий об’єкт (кар’єр «Центральний»),
інв. № 47, (держ. реєстр. № 5467613.6 ААББГБ090); відкрита підстанція, інв. № 05
(держ. реєстр. № 5467613.2 ААББГБ086); зелені насадження, інв. № 33 (держ. реєстр. № 5467613.13 ААББГБ097); зовнішні каналізаційні мережі, інв. № 35 (держ.
реєстр. № 5467613.5 ААББГБ089); карти намиву загальною площею приміщень
68,8 м2, інв. № 37 (держ. реєстр. № 5467613.14 ААББГБ098).
Адреса об’єкта: 90410, Закарпатська обл., Хустський р-н, с. Рокосово,
вул. Промзона, 1.
Балансоутримувач об’єкта: ПрАТ «Хустський кар’єр».
Відомості про об’єкт: об’єкт (коротка характеристика складових групи інвентарних об’єктів):
трансформаторна підстанція – одноповерхова цегляна будівля, 1965 року побудови, загальною площею приміщень 120,7 м2, наявне обладнання – дві секції шин
на 6 КВ з підключенням кабелем від ЗТП «Рокосово», технічний стан – потребує
капітального ремонту та профілактики;
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залізнична колія з мостом розгорнутою довжиною 2701 м, 1965 року побудови,
потребує капітального ремонту (заміна шпал та рейок). Частина залізничної колії з
мостом, а саме: під’їзні колії № 10, 17 загальною довжиною 1 850,0 м, перебувають
в оренді ПрАТ «Хустський кар’єр» до 01 грудня 2020 року включно;
гірничий об’єкт (кар’єр «Центральний»), інв. № 47, введений в експлуатацію в
1991 році, розташований на території ПрАТ «Хустський кар’єр», перебуває в оренді
ПрАТ «Хустський кар’єр» до 31 березня 2018 року включно;
відкрита підстанція потужністю трансформатора 400,0 кВт, внутрішні складові
трансформатора відсутні, до експлуатації непридатна;
зелені насадження – 22 дерева, з яких по породах: каштан – 14 од., ясень – 2
од., липи – 6 од.;
зовнішні каналізаційні мережі 1991 року побудови – окремо розташовані два
септики об’ємом 10 м3, вивіз з яких здійснюється спеціальним автотранспортом,
перекриття залізобетонне, люки металеві, технічний стан замулені, до експлуатації непридатні;
карти намиву – одноповерхова цегляна будівля, 1991 року побудови, призначена для промивки щебеню, складається з приміщень насосної, службових приміщень, відстійників та трубопроводів, загальна площа приміщень – 68,8 м2, стан
будівлі задовільний, відстійники та трубопроводи – непридатні до експлуатації.
Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною площею 21,0 га, наданій ПрАТ «Хустський кар’єр» в довгострокову оренду терміном на 49 років для виробничих потреб. Окремо під об’єкт приватизації земельна ділянка не відведена.
Питання землекористування покупець вирішує самостійно відповідно до чинного
законодавства.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 3 134 000,00 грн, ПДВ – 626 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 3 760 800,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та
правил пожежної безпеки.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 376 080,00 грн, що становить 10 % початкової ціни об’єкта
аукціону (гарантійний внесок), перераховуються на р/р № 37316006018418 в ДКСУ,
МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 15 січня 2018
року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
11 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998
року за № 400/2840.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РФ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

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

Назва об’єкта: склад зберігання спецмашин загальною площею 868,6 м2, літ.
Ф, інв. № 1-0021; запасні частини до автомобілів у кількості – 241 од.; інше майно
в кількості – 1927 од., у складі: касета для каністр – 100 шт., костюм б/п – 20 шт.,
ложки алюмінієві – 100 шт., набір інструментів – 1 шт., набір ключів – 2 шт., пилка – 16 шт., прилад ДК4 – 10 шт., протигаз – 20 шт., респіратор – 800 шт., СМУ – 50
шт., сумка дерматинова – 9 шт., сокира з ручкою – 5 шт., електромегафон – 1 шт.,
замок начіпний – 2 шт., касета – 40 шт., аптечка – 35 шт., цебро брезентове – 100
шт., цебро гумове – 65 шт., каністра велика – 28 шт., каністра мала – 75 шт., касета
для каністр – 30 шт., клапан на розпилювач – 280 шт., лопата – 82 шт., вогнегасник – 44 шт., ланцюг ковзання – 12 шт.
Місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Карпенка-Карого, 60.
Балансоутримувач: ВАТ «Автотранспортне підприємство № 12355», адреса:
69035, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 63, код за ЄДРПОУ 03116849.
Відомості про об’єкт: рік побудови об’єкта – 1963. Будівля цегляна одноповерхова. Фундамент будівлі – з/б стакани, стіни – 40% цегляні, 60% – з/б панелі,
покриття рулонне, перегородки цегляні, перекриття – металевий каркас без підшивки, підлога – асфальт. У приміщення будівлі наявні декілька входів у вигляді
металевих воріт.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 544 393,00 грн.
ПДВ – 108 878,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 653 271,60 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: питання землекористування покупець визначає 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 огрганізатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Грошові кошти у розмірі 65 327,16 грн, що становить 10 % початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба
України в 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 – 22.01.2018 до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною біржею 26.01.2018, 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, із 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, кімн. 38, 40 з 8.00 до 16.00,
п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.: (061) 226-07-75,
226-07-76.

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

Назва об’єкта: підвал (літ. Ж’) фруктосховища (літ. Ж) площею 216,2 м2.
Адреса об’єкта: 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна
(Леніна), 131.
Балансоутримувач: ТОВ «Новоукраїнське», 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131, код за ЄДРПОУ 00414664.
Відомості про об’єкт: підвал (літ. Ж’) загальною площею 216,2 м2 розташований
під одноповерховою будівлею фруктосховища (літ. Ж), являє собою залізобетонний каркас, складається з трьох приміщень площами: (1) – 22,0 м2, (2) – 96,6 м2,
(3) – 97,8 м2, приміщення оснащені бетонними платформами, інженерне забезпечення – електропостачання, технічний стан задовільний.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 70 400,00 грн. ПДВ – 14 080,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 84 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить
8 448,00 грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
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 Кіровоградській області.
Кінцевий термін приймання заяв: 29 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) 02 лютого 2018 року. Час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви,
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр»
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 308) оригінали
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
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.

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

Назва об’єкта: будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, с. Головашівка, «Гловашівка»
станція.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: одноповерхова окремо розташована цегляна будівля.
Конструктивна схема будівлі: з повздовжніми опорними стінами із дерев’яними
перекриттям та підлогою, азбестоцементною покрівлею, обладнана системою
електропостачання (в неробочому стані). Фізичний знос об’єкта – 38 %.
Об’єкт перебуває на території залізничної станції, в периферійній частині села,
в зоні житлової забудови. До будівлі є під’їзд для автотранспорту з можливістю
стоянки для автомобілів.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 21 400,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 25 680,00 грн, у т. ч. ПДВ –
4 280,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець;
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку,
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 568,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.
Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одного
відсотка) від початкової ціни об’єктів приватизації з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 05 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.01.2018 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 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 державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля, магазин загальною площею 36,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Тростянецький р-н, Кам’янська сільська рада,
«Бакирівка» станція.
Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: окремо розташована цегляна будівля із залізобетонним перекриттям, сумісною рулонною покрівлею, бетонною підлогою, обладнана
системою електропостачання. Об’єкт не експлуатується останніх п’ять років. Фізичний знос об’єкта – 54 %. Будівля об’єкта забезпечується під’їзними шляхами із
твердим покриттям для автотранспорту. Об’єкт перебуває на території залізничної
станції, поблизу населеного пункту с. Кам’янка.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 17 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 120,00 грн, у т. ч. ПДВ –
3 520,00 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації: подальше використання об’єкта визначає
покупець; забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта
приватизації (нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку,
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 2 112,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ
по Сумській області.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт 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’єктів з урахуванням ПДВ.
Кінцевий термін приймання заяв – 05 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.01.2018 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 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 державної власності

Назва об’єкта: магазин № 43 загальною площею 37,5 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., Сумський р-н, с/р Верхньосироватська, Золотницький станція, будинок 43.
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Балансоутримувач: ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник».
Інформація про об’єкт: окремо розташована, цегляна, з залізобетонним перекриттям, сумісною рулонною покрівлею, обладнана системою електропостачання.
Об’єкт не експлуатується протягом останніх 5 років. Фізичний знос об’єкта – 54 %.
Будівля об’єкта забезпечується під’їзними шляхами із твердим покриттям для автотранспорту. Об’єкт перебуває на території залізничної станції (наявний пішохідний
потік користувачів залізницею), поблизу населених пунктів с. Стінка, с. Залізняк.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 18 300,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 21 960,00 грн, у т. ч. ПДВ –
3 660,00 грн.
Умови продажу об’єкта: 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 2196,00 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 – 05 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено 09.01.2018 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 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).

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

ЗАКАРПАТСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
ливневого колектора разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта приватизації: незавершене будівництво ливневого колектора
разом із земельною ділянкою.
Адреса об’єкта приватизації: 89424, Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с. Розівка, вул. Трудова, 2б.
Баласоутримувач об’єкта приватизації: ПАТ «Ужгородський Турбогаз».
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта незавершеного будівництва (ОНБ) входять: будівля каналізаційно-насосної станції (літ. А) загальною
площею приміщень 127,4 м2; розподільчий пункт (літ. Б) площею 67,2 м2; водойма
колектора (№ І) площею 13 590,0 м2; розподільча камера (№ ІІ) площею 43,6 м2;
приймальна камера (№ ІІІ) площею 16,8 м2; піскові площадки (резервуар) (№ ІV)
загальною площею 3 402,0 м2; насосна станція побутових стоків (№ V) площею 3,14
м2; вимощення (№ VІ) площею 594,0 м2. У цілому технічний стан ОНБ незадовільний, внаслідок атмосферних чинників та відсутності консервації частина об’єктів,
що входять до складу ОНБ, перебуває в незадовільному, частково зруйнованому
стані, відбувається руйнування фундаментів та вивітрювання розчину. Територія,
на якій розташований ОНБ, заросла чагарниками. Об’єкт розташований в промисловій зоні. Стан під’їздів до об’єкта незавершеного будівництва задовільний,
прокладено дорогу зі щебеневим покриттям. Відстань до доріг загального користування: відстань від меж ОНБ до автомобільної дороги – 10 м, до залізничної
колії – 100 м. Наявність відводів та вводів комунікацій, які належать до складу будови і призначені для забезпечення її водою, електроенергією, теплом, газом та
іншими ресурсами в період будівництва, – відсутні. Матеріали, вироби, конструкції
та устаткування на будівельному майданчику ОНБ відсутні. Початок будівництва –
1988 рік, припинення будівництва – 1996 рік. Рівень будівельної готовності – 75 %.
Проектно-кошторисна документація на ОНБ відсутня.
Відомості про земельну ділянку: площа – 3,6400 га. Кадастровий номер
2124887400:10:011:0001. Категорія земель: землі промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Цільове призначення: 11.04
(для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання
пару та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води). Відомості про
обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 2 677 975,00 грн,
у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ –
1 009 763,00 грн; вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 1 668 212,00 грн.
ПДВ об’єкта приватизації – 535 595,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 3 213 570,00 грн, у
т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ – 1 211 715,60
грн; вартість земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 2 001 854,40 грн.
Умови продажу об’єкта приватизації:
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору
купівлі-продажу сплатити ціну продажу; протягом одного року з моменту переходу
права власності на об’єкт приватизації до покупця виготовити проект реконструкції об’єкта незавершеного будівництва; завершити будівництво об’єкта та ввести
його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення за умови дотримання
вимог Земельного кодексу України протягом 5 років з моменту підписання акта
приймання-передачі об’єкта приватизації; здійснювати заходи щодо збереження
навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта незавершеного будівництва та введення його
в експлуатацію; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту
завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали,
відомості, документи тощо про виконання умов договору; подальше відчуження та
передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати
ціни продажу виключно за погодження з продавцем із забезпеченням збереження
для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої
законодавством і договором купівлі-продажу за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.
Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти в національній валюті України.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 в ГУДКСУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310,
МФО 812016.
Грошові кошти в розмірі 321 357,00 грн, що становить 10 % початкової вартості продажу об’єкта приватизації (гарантійний внесок), перераховуються на р/р
№ 37316006018418 в ДКСУ, МФО 820172, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській
області, код 22111310.
Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Центральною універсальною біржею в системі електронних торгів 15 січня 2018
року. Час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.
Кінцевий термін приймання заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
11 січня 2018 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

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

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта
державної власності – дитячого комбінату № 2 (63) (недіючий)

Назва об’єкта: дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00191000, публічне акціонерне товариство
«Південний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.

№ 99 (1119)

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.

ЧЕРКАСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни
в електронній формі об’єкта державної власності

Назва об’єкта: будівлі та споруди колишнього АКАБ «Україна», у складі: основна будівля, А-3; насосна станція, Б; гараж, В; котельня, Г; вбиральня, Д; гараж,
Е; огорожа, 1; каналізаційні колодязі 2 – 8.
Адреса об’єкта: 19715, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Гельмязів,
вул. Центральна, 6.
Балансоутримувач: Черкаська обласна державна адміністрація (код за ЄДРПОУ
00022668). Адреса балансоутримувача: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185.
Інформація про об’єкт: триповерхова будівля з підвалом та ґанком (літ. А-3)
загальною площею 1 894,7 м2, побудована з червоної цегли та оздоблена «шубою»,
розташована в центрі села. Рік введення в експлуатацію – 1983. Загальний технічний стан – незадовільний; фізичний знос – 42,85 %. Будівля не експлуатується,
потребує капітального ремонту. Під’їзні шляхи – асфальтоване покриття. Інші будівлі та споруди: насосна станція (літ. Б) площею 34,2 м2; котельня (літ. Г) площею
105,8 м2; гараж (літ. Е) площею 64,3 м2; гараж (літ. В) площею 74,2 м2; вбиральня
(літ. Д) площею 3,7 м2 – побудовані з червоної цегли; каналізаційні колодязі 2 – 8.
Загальний технічний стан – незадовільний. Фізичний знос – 49 %. Будівлі не експлуатуються, потребують капітального ремонту. Інженерні мережі: електропостачання, водопостачання, теплопостачання, каналізація – недіючі. Загальна площа
земельної ділянки – 3 680 м2.
На земельній ділянці згідно з проектом знаходиться у закритому залізобетонному підземному приямку металева ємність на 8 м3 для зберігання рідкого палива, яка конструктивно та експлуатаційно пов’язана зі спорудою, що
розташована за адресою: с. Гельмязів, вул. Центральна, 6б і належить Національному банку України (свідоцтво про право власності на нерухоме майно від
28.07.2005 № 041827, серія САА, видане виконавчим комітетом Гельмязівської
сільської ради).
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 256 400,00 грн, ПДВ – 51 280,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 307 680,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно
з чинним законодавством України; питання використання земельної ділянки під
придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Центральної універсальної біржі на електронну
адресу: https://centrex.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Центральної універсальної біржі (36014, м. Полтава, вул. Пушкіна, 88) оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840.
Ознайомитись з об’єктом можна за місцем його розташування, в робочі дні.
Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по Закарпатській області
за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, кімн. 315; телефон для довідок в Ужгороді (0312) 61-38-83.

Сплата ціни за об’єкт здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007,
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158,
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за
реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 30 768,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036, МФО 820172, код 21368158, банк Державна казначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 року
до 17.00.
Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» 19 січня
2018 року, час початку торгів (початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.
Аукціон за методом зниження ціни 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. Заява на участь в аукціоні та
фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: https://
www.utsb.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна
біржа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, оф. 11) оригінали заяв
на участь в аукціоні за методом зниження ціни 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 за методом зниження ціни
проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,
конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.00 до 16.00. Телефон для довідок
(0472) 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

ХАРКІВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта незавершеного будівництва державної власності –
житлового будинку разом із земельною ділянкою

Назва об’єкта незавершеного будівництва: трансформаторна підстанція.
Місцезнаходження: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Лагодів, урочище Шкільне, 1.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: основна двоповерхова
частина 1НФ (250х120х280) довжиною стін (5,2х2+6,3х2) = 23 м, висотою стіни по
кутах 380+24+280 = 684 см, товщиною стіни в 1,5 цегли. Вікна: 160х60 см – 4 од.,
150х50 см – 2 од. Двері: 160х270 см – 2 од., 120х220 см – 2 од. Прибудова одноповерхова 1НФ (250х120х65) довжиною стін (5,2х3,8х2) = 12,8 м, висотою стіни по
кутах 280 см, товщиною стіни в 1 цеглу. Вікна: 160х60 см – 2 од. Двері: 160х220 см – 1
од. Фундамент залізобетонний монолітний об’ємом 54 м3, з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-12-8 – 6 шт., з/б пустотілі плити перекриття типу ПК33-15-8 –
1 шт., з/б ребристі плити перекриття типу ПКЖ – 3 шт.; шифер – 54 м2, металеві
решітки – 3,3 м2, металеві сходи – 2,7 м2. Інженерні мережі відсутні.
Земельна ділянка: землі сільськогосподарського призначення.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 22 386,00 грн, ПДВ – 4 477,20 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 26 863,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 2 686,32 грн, що становить 10 % від початкової ціни
об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840,
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.
З об’єктом можна ознайомитися за адресою: Львівська обл., Бродівський р-н,
с. Лагодів, урочище Шкільне,1.
Умови продажу: покупець зобов’язаний повністю розібрати об’єкт та привести земельну ділянку в належний стан протягом трьох років з моменту підписання
акта приймання-передачі, здійснити передачу земельної ділянки, на якій розташований об’єкт, у встановленому законом порядку; забезпечення покупцем вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього середовища під час розбирання
об’єкта; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе лише
за умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будівництва
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; на вимогу
продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення розбирання об’єкта та
підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про
виконання умов договору.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,
якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється права на подальшу
участь у цьому аукціоні.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, пов’язані з
посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Українська міжрегіональна спеціалізована» 19 січня 2018 року, час початку торгів –
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.
Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 січня 2018 р. до 16.00.
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 на електронну адресу: torgi@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована»
(04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до
заяви, а також, докази надсилання цих документів. Приймання та реєстрація заяв
на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та
Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року
за № 400/2840 (зі змінами).
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а,
тел.: (044) 337-23-61, 337-23-62) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел. (032) 255-38-55).

Назва об’єкта приватизації: житловий будинок разом із земельною ділянкою.
Балансоутримувач: ДП «Куп’янське лісове господарство».
Адреса об’єкта приватизації: Харківська обл., Куп’янський р-н, с. Сенькове,
вул. Бондаря, 7.
Відомості про об’єкт: не завершений будівництвом одноповерховий житловий
будинок садибного типу. Фундамент змонтовано із збірних бетонних блоків, стінові панелі змонтованого перекриття стелі (залізобетонні плити). Рівень будівельної
готовності – 20 %. Площа забудови – 108 м2. Початок будівництва – травень 1995
р., припинення – серпень 1996 р.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,14 га; кадастровий номер 6323786501:00:004:0071; категорія земель: землі житлової та
громадської забудови. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки не зареєстровані.
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 93 600,00 грн, у т.
ч.: вартість об’єкта незавершенного будівництва – 57 900,00 грн; вартість земельної ділянки – 35 700,00 грн. ПДВ – 18 720,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 112 320,00 грн,
у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ – 69 480,00
грн; вартість земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 42 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом приймання-передачі.
2. Завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести його в
експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта приймання-передачі
об’єкта незавершеного будівництва.
3. Протягом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну реєстрацію переходу права власності на об’єкт незавершеного
будівництва згідно з чинним законодавством.
4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передачі об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташований,
оформити право власності на земельну ділянку згідно чинного законодавства.
5. Забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію
об’єкта приватизації.
6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою в період чинності зобов’язань покупця, зазначених у
договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати ціни продажу, оформлення права власності на об’єкт незавершеного будівництва та земельну ділянку
виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збереження для нового
власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані покупцем на
момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої законодавством і договором купівлі-продажу.
Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку
за придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області
на р/р № 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за
ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Грошові кошти в розмірі 11 232,00 грн, що становить 10 % (десять відсотків)
від початкової ціни об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській
області на р/р № 37310053001203 в ДКСУ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 23148337,
одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за
методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України
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 09 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 – 05 січня 2018 р. до
17.00.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його
розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами (0342) 50-56-56 (Прикарпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) та (057) 700-75-60 (РВ ФДМУ по Харківській області, м. Харків, майдан
Театральний, 1, 6-й поверх, кімн. 20).

Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна двоповерхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 547,3 м2,
цегляна господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 м2, І – басейн, ІІ – вимощення, № 1-3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окремо не відводилась.
Рік введення в експлуатацію – 1958. Потребує проведення капітального ремонту,
посилення та відновлення експлуатаційних властивостей. Основні комунікації в
незадовільному стані.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 618 120,00 грн, ПДВ – 123 624,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 741 744,00 грн.
Умови продажу: використовувати за призначенням; можливе перепрофілювання об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації дозвілля дітей; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх
технічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта
та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під

об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації
можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених
договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації,
який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ;
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний
термін за актом передачі.
Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги,
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призначення
платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ) та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37188500900001
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в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області.
Сума грошових коштів у розмірі 74 174,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ
13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу:
«10 % від початкової ціни об’єкта приватизації – Дитячий комбінат № 2 (63)
(недіючий), розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий
Ріг, просп. Південний, 9»).
Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 22 січня 2018 р. до 17.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Українською універсальною
біржею (http://www.uub.com.ua) 26 січня 2018 року. Час початку аукціону

(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення
цінових пропозицій) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня
2015 року за № 1147/27592 (зі змінами).
Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної

біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів,
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 р. № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 р. за № 400/2840 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, п’ятниця –
з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ДОНЕЦЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу
з відбору виконавців робіт із землеустрою

І. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (визначення або уточнення меж земельної ділянки,
винос в натуру та закріплення меж земельної ділянки (на місцевості) межовими
знаками встановленого зразка, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована база відпочинку «Вертикаль», за адресою: 84453, Донецька обл., м. Лиман, с. Щурове,
вул. Соборна, 102, що обліковується на балансі ВАТ «Трест Донецькшахтопроходка». До складу об’єкта входять: будинок № 27 (одноповерховий), А, загальна
площа – 24,4 м2; будинок № 11, Б (одноповерховий), загальна площа – 24,4 м2;
будинок № 23 В (одноповерховий), загальна площа – 27,0 м2; будинок № 9, Г (одноповерховий), загальна площа – 24,8 м2; будинок № 10, Д (одноповерховий), загальна площа – 24,0 м2; побутовий вагон, Е; побутовий вагон, Ж; навіс, З; душ, И.
Розмір земельної ділянки під об’єктом приватизації становить 0,2028 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», наказ ФДМУ від 10.12.2012 № 3961, наказ РВ ФДМУ по
Донецькій області від 30.06.2017 № 00542.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із
землеустрою: технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки,
витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (щодо присвоєння
кадастрового номера, державної реєстрації земельної ділянки тощо).
ІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26) за адресою:
85372, Донецька обл., Покровський р-н, с. Новоєлизаветівка, вул. Широка, 86а,
що обліковується на балансі КСП «Селидівське».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована нежитлова будівля літ. «А-1» з прибудовами та ґанком (інв. № 26), площа земельної ділянки під
забудовою – 228,1 м2, орієнтовна площа земельної ділянки – 269,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 10.07.2017
№ 1109, наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 24.07.2017 № 00634, вимоги п. 6
ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІІІ. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи А – група
будівель і споруд автостанції у складі: будівля автостанції площею 236,1 м2,
туалет площею 48,7 м2, навіс площею 226,9 м2, навіс площею 12,6 м2, огорожа площею 18,2 м2, огорожа площею 13,6 м2, замощення площею 5215 м2
за адресою: вул. Маяковського, 48/18 а, смт Ялта, Мангушський р-н, 87450, що обліковується на балансі ПУАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташована група будівель
і споруд автостанції загальною площею під забудовами – 524,0 м2, орієнтовна
площа земельної ділянки – 5 500,0 м2.

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 21.02.2011
№230, зі мінами, внесеними наказом ФДМУ від 20.02.2014 № 547, наказ РВ ФДМУ
по Донецькій області від 25.01.2017 № 00088, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці;
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
ІV. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж – дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег» за адресою: Донецька обл., Мангушський
р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17, що обліковується на балансі ВАТ «Точмаш».
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». У складі об’єкта 25 од. нерухомості, площа земельної ділянки – 59000,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2016
№ 1518 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 22.09.2016
№ 1755, вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2 ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою.
V. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки під
об’єктом приватизації та присвоєння їй кадастрового номера.
Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи Ж  –
пансіонат «Мебельщик» за адресою: Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта,
вул. Нахімова, 45а, що обліковується на балансі ТОВ «АРП» (за договором про
безоплатне зберігання).
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований пансіонат
«Мебельщик», до складу якого входять 17 од. нерухомості, орієнтовна площа
земельної ділянки – 5500,0 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 30.09.2016
№ 1821 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи Ж, що
підлягають приватизації», вимоги п. 6 ст. 120 Земельного кодексу України та п. 2
ст. 377 Цивільного кодексу України.
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера
земельній ділянці; позитивний висновок державної експертизи документації із
землеустрою.
VІ. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою продажу об’єкта приватизації
разом із земельною ділянкою (погодження меж земельної ділянки з суміжними
землекористувачами; визначення та закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення робіт з
реєстрації земельної ділянки у державному земельному кадастрі та присвоєння
кадастрового номера; погодження та затвердження документації із землеустрою
у встановленому порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи
документації із землеустрою, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних
для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць разом із земельною ділянкою за адресою: 85307, Донецька
обл., м. Покровськ, мкр-н Шахтарський, 28а. Балансоутримувач відсутній.
Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва – кінотеатр на 500 місць – одноповерховий, цегляний, площею
1246,9 м2 з ґанком площею 31,7 м2 та тамбурами площею 8,0 м2, 4,6 м2, 4,5 м2. Розмір
земельної ділянки буде визначатись при проведенні робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: Закон України «Про приватизацію державного майна», Закон України «Про особливості приватизації об’єктів
незавершеного будівництва», наказ ФДМУ від 13.01.1998 № 30 «Про перелік
об’єктів, що підлягають приватизації», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від
02.12.2016 № 01007 «Про прийняття рішення про приватизацію об’єкта державної власності групи Д».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці,
позитивний висновок державної експертизи документації із землеустрою.
Умови конкурсу:
Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Донецькій області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою»
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420, зі змінами); копія
документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи); копії установчих документів
претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ
(для претендента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має
бути зазначено: вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік документів і
матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення про конкурсний
відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.11
№ 1420, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у
конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.
Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.
Конкурс відбудеться 18.01.2018 о 10.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1 (4-й поверх, відділ
приватизації та постприватизаційного контролю).
Конкурсна документація на участь у конкурсі подається до відділу інформаційного та організаційно-документального забезпечення регіонального відділення
(61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, 3-й поверх) не пізніше ніж за п’ять робочих
днів до оголошеної дати проведення конкурсу – до 10.01.2018 (включно).
Телефон для довідок (057)700-03-14 (відділ приватизації та постприватизаційного контролю).

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

апарат фдму
ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлове приміщення площею 68,3 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адресою:
вул. Чигоріна, 14, м. Київ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Київський національний університет культури і мистецтв. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Чигоріна, 14, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:
1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлового приміщення
площею 68,3 м2 станом на 01.12.2017, тис. грн: 7,311.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий
режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлове приміщення площею 58,3 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адресою:
вул. Щорса, 36, м. Київ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Київський національний університет культури і мистецтв. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Щорса, 36, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.:
1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається
окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлового приміщення
площею 58,3 м2 станом на 01.12.2017, тис. грн: 2,786.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий

ВОЛИНСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до
проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів: магазин А-2 загальною
площею 1 150,5 м2, склад Б-1 загальною площею 110,6 м2 та гараж В-1 загальною площею 239,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Волинське
підприємство по торгівлі та постачанню Міністерства освіти і науки України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Островського, 12.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332)
24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається
у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2508 га (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної
частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк,
вул. Островського, 12. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня.
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: станом на 24.01.2017: 3 128 552,05 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): на 30.11.2017. Платник робіт з оцінки – ТзОВ «ББС».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина цокольного поверху адмінбудинку загальною площею 63,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП
«Волинській селекційно-насіннєвий центр». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43000,
Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волі, 30. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для продовження дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника
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режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 3. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлове приміщення площею 88,0 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адресою: вул.
Щорса, 36, м. Київ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Київський
національний університет культури і мистецтв. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Щорса, 36, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044)
286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 1 приміщення.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлового приміщення площею 88,0 м2
станом на 01.12.2017, тис. грн: 4,205.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий
режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
 4. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлове приміщення площею 55,2 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу за адресою: вул.
Чигоріна, 20, м. Київ. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Київський
національний університет культури і мистецтв. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
вул. Чигоріна, 20, м. Київ. Мета проведення оцінки: продовження договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу (044)
286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або
цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, од.: 1 приміщення.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) – балансова залишкова вартість нежитлового приміщення площею 55,2 м2
станом на 01.12.2017, тис. грн: 7,034.
Кількість земельних ділянок: –. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий
режим земельних ділянок: –. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок: –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.12.2017.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі –
Положення), та з урахуванням умов цього оголошення.
Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9).
Платник послуг з оцінки – ТОВ «Смак-Сервіс».
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж
професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
в розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з
оцінки, що перевищують 3 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або безпосередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 28 грудня 2017 року.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який
подає заяву.
Телефон для довідок (044) 200-36-36.
Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України (01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/9, кімн. 303) 04 січня 2018 року о 14.00.

конкурсу (0332)24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. 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):
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. 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):
на 31.12.2017. Платник робіт з оцінки – Товарна біржа «Універсальна-Полісся».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина адміністративного приміщення (літер
А-3) площею 23,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління фінансів Турійської районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 43800, Волинська обл., смт Турійськ, вул. Луцька, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0332) 24-80-24.
Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77. Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються:
–. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби,
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком: –. 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): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних
ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної
ділянки, усього: 0,2738 г (пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: смт Турійськ, вул. Луцька, 23. Цільове призначення
земельної ділянки: для будівницта та обслуговування будівель органів державної

влади та місцевого самоврядування. Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): на 31.12.2017.
Платник робіт з оцінки – приватний нотаріус Гут Анатолій Павлович.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина асфальтної площадки площею 5,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Луцький національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 43018, Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Львівська,75. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (0332) 24-80-24. Телефакс замовника конкурсу (0332) 24-34-77.
Електронна адреса замовника конкурсу: volyn@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком: –. 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): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових
комплексів, пакетів акцій, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: 16,0494 га
(пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням
пропорційної частки прибудинкової території). Місце розташування земельної ділянки: м. Луцьк, вул. Львівська, 75. Цільове призначення земельної ділянки: для
обслуговування навчального закладу. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування земельною ділянкою. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: 325,62 грн/м2 станом на 21.06.2016. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): на 31.12.2017. Платник робіт з оцінки – ФОП Хойна А. О.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області, у разі якщо вартість
надання послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
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ЖИТОМИРСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Житомирській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 50,1 м2 у будівлі

клубу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Черняхівський р-н,
смт Головино, вул. Адміністративна, 8. Балансоутримувач: ДП «Головинський
кар’єр» (Житомирська обл., Черняхівський р-н, смт Головино, вул. Адміністративна, 8). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – ПП «Трембіта-С».
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення площею 43,8 м2 у будівлі (літ.
А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., смт Ружин, вул. О. Бурди,
53. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки:
30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – Релігійна громада (парафія) Успіння Пресвятої Богородиці, Українська
Греко-Католицька Церква.
 Об’єкт оцінки № 3: гідротехнічні споруди ставка площею 54,5 га. Місцезнаходження об’єкта оцінки: за межами с. Смолдирів Баранівського р-ну Житомирської області. Балансоутримувач: Новоград-Волинське міжрайонне управління
водного господарства (Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Гетьмана
Сагайдачного, 236). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.11.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт
з оцінки – Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Смолка 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, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування
цієї інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою:
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

КИЇВСЬКА область
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Київській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
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Дата
Вид
Платник
Замовник
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
Приміщення № 111 площею 27,3 м2 на 2-му поРинкова
ТОВ «Авіа- РВ ФДМУ
версі будівлі надземних перонних бригад за адреційна ком- по Київській
сою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
панія «Роза області
вул. Бориспіль-7, що перебувають на балансі ДП
вітрів»
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
2
Нежитлове приміщення площею 834,4 м за адреРинкова
ТОВ «ЕНІ- РВ ФДМУ
сою: Київська обл., Поліський р-н, м. Вільча,
ВЕЙ»
по Київській
вул. Лісна, 77, що перебуває на балансі ДСП «Півобласті
нічна Пуща»
Частина нежитлового приміщення площею 7,0 м2 на
Ринкова
ТОВ «лайф- РВ ФДМУ
2-му поверсі пасажирського термінала «D» за адреселл»
по Київській
сою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
області
вул. Бориспіль-7, що перебувають на балансі ДП
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Частина приміщення № 2.1.3 площею 5,0 м2 на 2-му
Спеціальна АТ «Чеські РВ ФДМУ
поверсі пасажирського термінала «D» за адреаеролінії
по Київській
сою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
а.с.»
області
вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
Приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі
Спеціальна ТОВ «СВІФТ РВ ФДМУ
ГАРАНТ»
по Київській
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
області
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі
Спеціальна ТОВ «СВІФТ РВ ФДМУ
ГАРАНТ»
по Київській
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
області
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
2
Приміщення № 226 площею 2,0 м на 3-му поверсі
Спеціальна ТОВ «СВІФТ РВ ФДМУ
ГАРАНТ»
по Київській
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
області
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі
Спеціальна ТОВ «СВІФТ РВ ФДМУ
ГАРАНТ»
по Київській
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
області
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі
Спеціальна ТОВ «СВІФТ РВ ФДМУ
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
ГАРАНТ»
по Київській
обл., Бориспільський р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7,
області
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
Назва об’єктів

31.12.17

№
з/п
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Продовження таблиці

31.12.17

31.12.17

№
Дата
Вид
Назва об’єктів
з/п
оцінки вартості
10 Нерухоме майно – гідротехнічні споруди (згідно з
Ринкова
додатком (гідротехнічні споруди 51 става та 6 гідротехнічних споруд) у межах земель Шкарівської с/р,
Глушківської с/р, Храпачівської с/р, Піщанської с/р,
Білоцерківської м/р Білоцерківського району Київської області, а також в межах земель Лосятинської
с/р, Саливонківської с/р, Соколівської с/р Васильківського району Київської області, що обліковуються на
балансі ДП «Укрриба»
11 Приміщення № 43 – 52, № 58 – 60, № 68 – 74 (інв.
Ринкова
№ 47526) загальною площею 315,9 м2 на другому
поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
вул. Бориспіль-7, що перебувають на балансі ДП МА
«Бориспіль»
12 Нежитлові приміщення адміністративноРинкова
лабораторного корпусу загальною площею 4878,1 м2
за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, що перебувають на балансі Державної
установи «Український дім фарфорово-фаянсової
промисловості»
31.12.17

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 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».
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення, складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій (по кожному з об’єктів конкурсу) щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
таких робіт, а також строку виконання робіт у календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів, запечатаних в окремому конверті; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність
претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію
про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також
залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів
тощо). При цьому, один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання
робіт з оцінки об’єкта лише одним претендентом.
Додатково інформуємо, що відповідно до листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-5922206 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки
майна у IІІ кварталі 2017 року» середнє значення ціни послуг з оцінки майна, що склалися у IІІ кварталі 2017 року, становить 2,4 тис. грн (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), а комплекс будівель та споруд – 10,0 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, зазначена в таблиці «Визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки» (лист ФДМУ від 08.04.2016 № 10-366493). Подібними об’єктами до об’єктів оцінки за № 1 – група інвентарних об’єктів
(комплекс будівель та споруд), за № 2, 3 є нерухоме майно – приміщення, частина
будівель (офіс), за № 4 – є нерухоме майно: майданчики.
Конкурсну документацію потрібно подавати у запечатаному конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебувають
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801, телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації
в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію потрібно подати до сектору організаційноадміністративного забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою:
м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої
дати проведення конкурсу (включно).

Платник

Замовник

ПрАТ «Біло- РВ ФДМУ
церківсіль- по Київській
рибгосп»
області

ТОВ «МАУтехнік»

РВ ФДМУ
по Київській
області

ТОВ «Видавничий
дім «Буква
закону»

РВ ФДМУ
по Київській
області

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області конкурсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 (далі – Положення) складається з:
підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються
ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація,
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).
Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта,
на який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу
управління персоналом та проходження державної служби РВ ФДМУ по Київській
області не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. С. Петлюри, 15, кімн. 613.
Конкурс відбудеться 04.01.2018 за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області об 11.00, телефон для довідок
200-25-36.

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: автозаправний блок-пост загальною площею
7,46 м2, місткістю 4,0 м3 за адресою: м. Кропивницький, вул. Комарова, 64,
що перебуває на балансі Кіровоградського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я. Найменування балансоутримувача: Кіровоградський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Комарова, 64. 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 01.12.2017, тис. грн – 0,3. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.12.2017. Площа земельної ділянки: 12,16 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Комарова, 64. Замовник робіт з оцінки –
РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2).
Платник робіт з оцінки: ФОП Спиридонов В. І. (099-742-55-41 Дмитро).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету № 1 загальною
площею 56,41 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 1 за адресою:
Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету.
Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Університетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс
замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2017, тис.
грн – 0,69998. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017. Площа
земельної ділянки: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки:
м. Кропивницький, просп. Університетський, 8. Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області
(25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Янков Олег
Миколайович (тел.: (066) 466-70-21; (097) 022-15-15).
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення буфету № 2 загальною
площею 82,4 м2 на другому поверсі навчального корпусу № 2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Університетський, 8, що перебувають на
балансі Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника
конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@
spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2017, тис. грн – 3,62649.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017. Площа земельної ділянки:
інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький,
просп. Університетський, 8. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Янков Олег Миколайович (тел.: (066) 466-70-21; (097) 022-15-15).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
218,38 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі студентської їдальні
за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, просп. Університетський, 8,
що перебувають на балансі Центральноукраїнського національного технічного університету. Найменування балансоутримувача: Центральноукраїнський національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, просп. Університетський, 8. Мета проведення незалежної оцінки:
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу:
kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2017, тис. грн
– 2,12789. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2017. Площа земельної
ділянки: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, просп. Університетський, 8. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП
Янков Олег Миколайович (тел. (066) 466-70-21; (097) 022-15-15).
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
46,92 м2 на третьому поверсі адмінбудівлі за адресою: Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 3, що перебувають на балансі державної
організації «Комбінат Трикутник». Найменування балансоутримувача: державна організація «Комбінат Трикутник». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська
обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 3. Мета проведення незалежної
оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522)
33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна адреса
замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.12.2017, тис. грн – 0,90604. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) –
31.12.2017. Площа земельної ділянки: 94,9 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, 3. Замовник робіт з оцінки – РВ
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ФОП Абрамов Анатолій Іванович (тел. (050) 487-06-30).

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 застосовується ФДМУ, якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 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.
Враховуючи 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 кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 до 29.12.2017 включно у робочий час до 16.00. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 05 січня 2018 р. о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

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

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Патона, 1. Балансоутримувач (Орендодавець): ДП «Львівський державний завод «Лорта». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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: м. Львів, вул. Патона, 1. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Львівська обласна дирекція АБ «Укргазбанк».
 2. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
1 618,9 м2, а саме: будівля котельні літ. «К-1» площею 54,7 м2, виробничий будинок
літ. «Ж-1» площею 853,0 м2, ГРП літ. «М-1» площею 4,6 м2, склад літ. «О-1» площею
242,9 м2, будівля малярки літ. «Н-1» площею 463,7 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Львів, вул. Личаківська, 150. Балансоутримувач: Львівська філія концерну
«Військторгсервіс». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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:
м. Львів, вул. Личаківська, 150. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Конфіденс».
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
362,3 м2 у будівлі під літ. «Б-1». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Любінська, 160а. Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені
Данила Галицького». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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:
м. Львів, вул. Любінська, 160а. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вояві-Школа».
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею
10,8 м2 на другому поверсі спального корпусу МРЦ. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бандери, 71. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр «Перлина Прикарпаття». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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., м. Трускавець, вул. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Лучковська Р. М.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (індекси приміщень 1-41 та І-ХХVI) площею 1 382,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Львів, просп. Шевченка, 9. Балансоутримувач: Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного
майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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: м. Львів, просп. Шевченка, 9. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Айкю Холдинг».
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення шпорного
загальною площею 1 397,4 м2, а саме: приміщення на першому поверсі № 33 –
44 площею 1 339,0 м2 та приміщення антресолі № 2 першого поверху № 47 – 51
площею 58,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Яворівський
р-н, смт Івано-Франкове, вул. Міцкевича, 15. Балансоутримувач: Страдчівський
навчально-виробничий лісокомбінат Державного вищого навчального закладу
«Національний лісотехнічний університет України». Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою пролонгації 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, смт ІваноФранкове, вул. Міцкевича, 15. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Графен».
 7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 38,6 м2,
а саме: вбудоване нежитлове приміщення площею 4,7 м2 та частина вестибуля
площею 33,9 м2 на першому поверсі лікувального корпусу МРЦ. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бандери, 71. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр «Перлина Прикарпаття». Мета проведення
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 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., м. Трускавець, вул. Бандери, 71. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Коваль Р. Я.
 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
1 990,77 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич,
вул. Стрийська, 258. Балансоутримувач: ДП «Стрийський комбінат хлібопродуктів
№ 1». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою пролонгації 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.,
м. Дрогобич, вул. Стрийська, 258. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Флюнт Н. Й.
 9. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 12 загальною площею 9,3 м2 на першому поверсі 2-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір,
вул. С. Дашо, 1. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській
області. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою пролонгації 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.,
Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір, вул. С. Дашо, 1. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 30.11.2017 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ТзОВ «Екко-Люкс».
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, – 2 400,00 грн для
нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
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го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 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 потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів
оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032)
255-41-71, 261-62-04.

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудовано-нежитлові приміщення загальною площею 1 073,7 м2, а саме: 644,8 м2 – басейн, побутові кімнати, коридори, сходові
клітки (90,7 м2 – 1-й поверх; 521,6 м2 – 2-й поверх та 32,5 м2 – 3-й поверх), 428,9 м2 –
підвальні приміщення в спортивному комплексі, прибудованому до адміністративнонавчального корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Пасічна, 87.
Балансоутримувач: Львівський техніко-економічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру
орендної плати з метою 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: м. Львів, вул. Пасічна, 87. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник
робіт з оцінки – ФОП Куземська Світлана Миронівна.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнень до нього (лист ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206) рекомендована максимальна ціна
надання послуг з оцінки майна, що склалася у IIІ кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів,
вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі» та спеціалізацях 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 документального забезпечення та роботи
з документами для службового користування за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно зробити
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Тел. для довідок (032)261-62-14.

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

 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в житловому будинку літ. А
загальною площею 184,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала Бірюзова, 36, м. Полтава. Балансоутримувач: ОСББ «Добробут 2017». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості для цілей приватизації. Запланована дата оцінки:
31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та Платник виконаних робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області.
 2. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 7,5 м2
(розміщення буфету). Місцезнаходження об’єкта: вул. Маршала Бірюзова, 26/1,
м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавський професійний ліцей сфери послуг.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Кошель Т. І.
 3. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,8 м2 (розміщення ксерокопіювальної техніки). Місцезнаходження об’єкта: вул. Матросова, 39, м. Заводське, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської державної аграрної академії.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Грабова С. М.
 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення на технічному поверсі площею 4,82 м2 та частина даху в гуртожитку № 1 площею 14,56 м2,
загальна площа 19,38 (встановлення обладнання базової станції стільникового зв’язку). Місцезнаходження об’єкта: вул. Навроцького, 9, м. Полтава.
Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПрАТ «ВФ Україна».
 5. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 880,0 м2 (розміщення
складу). Місцезнаходження об’єкта: вул. Гагаріна, 72, м. Гадяч, Полтавська обл.
Балансоутримувач: Управління з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у

разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Панченко І. В.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2
(розміщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Старокотелевська, 6,
м. Полтава. Балансоутримувач: ДУ «Полтавська виправна колонія (№ 64)». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.12.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт:
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: АБ «Укргазбанк».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені
до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки)
та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки);
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях),
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які
перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, кімн. 415
до 28.12.2017 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 04.01.2018
о 10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група
знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава,
36014, 4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58

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

 1. Назва об’єкта оцінки: гідротехнічні споруди. Найменування балансоу-

тримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Укрриба». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Переброди, с. Хілін та Рівненська обл., Рокитніський р-н, в межах Старосільської сільської ради. 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 Жовклий
Володимир Миколайович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – інформація
відсутня. 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): 31.12.2017.
 2. Назва об’єкта оцінки: адміністративне приміщення насіннєвої інспекції загальною площею 332,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління Держпродспоживслужби в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Олени Теліги (Ковпака),
1. 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 «РІТТЕР БІО АГРО». 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): 31.12.2017.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016
за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні»,
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів,
які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано
заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву
та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про
участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Адреса робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через
14 днів після 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

 Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення площею 15,0 м2 на четвертому поверсі та частина даху площею 82,0 м2 адміністративної будівлі,
що перебуває на балансі Херсонської філії державної установи «Інститут охорони
ґрунтів України», за адресою: м. Херсон, вул. Кольцова, 59. Замовник: РВ ФДМУ в
Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПрАТ «ВФ Україна». 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 в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за
№ 60/28190), а саме:
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 в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18
днів після опублікування цієї інформації, тел. для довідок (0552) 22-44-44.

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

 Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-116) площею 11,0 м2
на першому поверсі адміністративного будинку (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, в оперативному управлінні (користуванні) Новоселицького ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Чернівецька обл., м. Новоселиці,
вул. Центральна, 108. 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): 4215,25 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): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,1569 га. Місце розташування земельної ділянки: Чернівецька обл., м. Новоселиці, вул. Центральна,
108. Цільове призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Правовий режим
земельної ділянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки: 258 329,88 грн. 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.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме ФОП Пліш Михайло Лук’янович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,00 грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності,
яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за
напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та
майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 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 Фонду
державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заяви про участь у конкурсі 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 є приміщення, частини будівель, які за
своїм функціональним призначенням належать до офісної, торгівельно-офісної,
торговельної нерухомості.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, або безпосередньо до
каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсів. На конверті слід 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.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації
про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Тел. для довідок (0372) 55-44-84.

оренд а

Департамент орендних відносин, т. 200-34-39
Управління орендних відносин, т. 200-34-39

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

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу з використанням
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 738,4 м2, реєстровий номер майна 36282830.1.ДЮФИЖБ001, що перебуває на балансі Державного концерну
«Ядерне паливо», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, будинок, приміщення
якого надаються в оренду, наказом Управління охорони пам’яток історії, культури
та історичного середовища від 18.03.1999 № 16 занесений до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва. Будинок розташовується на території
пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 № 757, охоронний № 927-Кв).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.06.2017 становить 18 996 800,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – листопад 2017 року становить
111 061,66 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення благодійної
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організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької
діяльності (не більше як 50 м2 орендна ставка – 3 %; для частини площі, що перевищує 50 м2, орендна ставка – 7 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного
внеску становить шість стартових орендних плат, 666 369,96 грн без ПДВ. Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений
в інформації про конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно
з постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення
конкурсу на право оренди державного майна» (далі – Порядок); реквізити рахунка
та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Регіональне
відділення ФДМУ по м. Києву; рахунок одержувача 37313080214093; код одержувача 19030825; банк одержувача – ДКСУ, м. Київ; код банку одержувача 820172;
призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі
в конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень площею
738,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34 без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечити проведення ремонтних робіт відповідно до акта результатів проведення огляду та визначення технічного стану державного нерухомого майна від 08.12.2017;
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати 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; компенсація
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди ви-

трат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності
підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з
моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню
в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати
орендоване майно на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза безумовна –
0 %) за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на
момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати
узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди; у разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує
штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу,
у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за шість
місяців (за пропозицією органу управління); сплачений гарантійний внесок не повертається, якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку
для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті
30 Порядку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у разі укладення
договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
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майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і
балансоутримувачу у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу
та осіб, яким гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку; у
разі коли претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який
визначений абзацом п’ятим пунктом 4 Порядку, підлягає поверненню протягом 10
календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування конкурсу
гарантійні внески повертаються всім учасникам 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 1 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним; документи,
що підтверджують гарантійний внесок; завірену у встановленому порядку копію
охоронного договору на щойно виявлений об’єкт культурної спадщини; письмова
згода претендента щодо виконання умов охоронного договору;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника
єдиного податку;
додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн.107) за адресою: 01032,
м.Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м.Києву, в конверті з написом «На конкурс», із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа,
балансоутримувач).
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників
конкурсу завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу (кімн. 102).
Конкурс буде проведено о 13.30 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,
РВ ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-0021.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу із
застосуванням принципу аукціону на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 08.12.2017

За результатами конкурсу на право оренди нерухомого державного майна,
а саме: частини нежитлового приміщення площею 76,0 м2 на третьому поверсі
нежитлової будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт Львів» імені Данила Галицького» за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168,
що перебуває на балансі Державного підприємства «Міжнародний аеропорт Львів»
імені Данила Галицького», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення
договору оренди з переможцем конкурсу – Дочірнім підприємством «Албіс Компані» Товариства з обмеженою відповідальністю «Діаніум Трейдінг Ко.Лімітед»
(республіка Кіпр).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу на право
оренди нерухомого державного майна

Відповідно до протоколу № 3 від 08.12.2017 засідання комісії з питань проведення конкурсу РВ ФДМУ по Львівській області прийнято рішення про укладення з
ФОП Рибочок М.Б. договору оренди державного нерухомого майна – частини нежитлового приміщення загальною площею 8,0 м2 (4х2,0 м2) на першому – третьому
поверхах будівлі під літ. Б-3 (новий аеровокзал) за адресою: м. Львів, вул. Любінська, 168, перебуває на балансі ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
військової частини 3028 Національної гвардії України
про проведення конкурсу на право укладення договору
оренди нерухомого військового майна

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: військова частина 3028 Національної гвардії України, адреса: Вінницька область, м. Калинівка,
вул. Івана Мазепи.
 Назва об’єкта, який підлягає передачі в оренду за конкурсом, його місцезнаходження: бетонна площадка 6,5 х 11,5 м загальною площею 74,75 м2,
розташована за адресою: м. Калинівка, вул. Івана Мазепи, військова частина 3028
Національної гвардії України.
Стислі відомості про військове майно (наведені в затвердженому переліку
військового майна, вартість об’єкта за експертною оцінкою та початковий розмір місячної орендної плати, визначеної згідно з чинним законодавством):об’єкт
оренди – бетонна площадка 6,5 х 11,5 м загальною площею 74,75 м2, перебуває
на балансі військової частини 3028 Національної гвардії України, вартість об’єкта
за експертною оцінкою станом на 31.07.2017 – 52 036,00грн, початковий розмір
місячної орендної плати становить 804,74 грн.
Кінцевий термін прийняття документів на конкурс: протягом місяця з моменту
опублікування цієї інформації.
Телефони для довідок з питань конкурсу: (04333) 2-11-18, +380968317534.

Основні вимоги до умов експлуатації військового майна: дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта; проведення в установленому чинним законодавством порядку благоустрою прилеглої території за рахунок орендаря.
Умови конкурсу:
передача в оренду здійснюється відповідно до запропонованої мети використання – для розміщення контейнерів та антен; найбільший запропонований
розмір місячної орендної плати порівняно із початковим (щомісяця до 15 числа
місяця, наступного за звітним) з подальшим коригуванням на щомісячні індекси
інфляції; відшкодування військовій частині 3028 переможцем конкурсу витрат на
проведення незалежної оцінки, витрат на виготовлення звіту про проведення незалежної оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту
про незалежну оцінку та його сплату), виготовлення технічної документації та
державної реєстрації об’єкта оренди, термін компенсації – 10 календарних днів
з дати підписання договору оренди; утримання об’єкта в порядку, передбаченому правилами та положеннями про небезпечну та надійну експлуатацію споруд, їх технічне обслуговування разом з інженерними комунікаціями, санітарнотехнічними і електричними пристроями, обладнанням та елементами зовнішнього
благоустрою, забезпечення пожежної безпеки орендованого майна відповідно
до Правил пожежної безпеки в Україні; недопущення будь-яких дій, які можуть
призвести до перевищення в орендованому майні та на прилеглій території
встановлених санітарними нормами і правилами допустимих рівнів (норм) шуму,
вібрації, електромагнітного випромінювання, ультразвуку та інфразвуку, забруднення повітря та інших; своєчасне здійснення капітального, поточного та іншого
видів ремонту; укладення протягом місяця з дати підписання договору оренди з
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат
балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю та компенсації сплати податку за землю; недопущення будь-яких
дій, що призведуть до приватизації, суборенди та переходу права власності на
орендоване майно до третіх осіб; страхування орендованого майна на суму, не
меншу ніж його балансова вартість, на користь орендодавця протягом одного
місяця з дати укладення договору оренди;
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди, підписаний учасником
конкурсу і завірений печаткою (для фізичних осіб – за наявності); комплект документів, визначених наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди
майна, що належить до державної власності»; відомості про учасника конкурсу;
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної ставки (відображається в
проекті договору оренди); додаткові пропозиції до договору оренди, у тому числі
щодо поліпшення орендованого майна; пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія тощо відображаються в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.
Конкурс буде проводитися на 31-й календарний день з дати опублікування інформації про проведення конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Івана
Мазепи, військова частина 3028 Національної гвардії України, будівля
штабу тилу, каб. 4.
Заяви приймаються за адресою: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Івана
Мазепи, військова частина 3028 Національної гвардії України. Телефони для довідок: (04333) 2-11-18; +38(096) 831-75-34.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ 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 незагальна
максимально можлимета використання
площа, м2 залежною оцінкою без
вий строк оренди
ПДВ, грн
1 Міністерство енергетики та вугіль- 02968154, Державне підприємство «Житомирторф», 10008, м. Жито- Нежитлові приміщення в 02968154.1. ИШЦЧЮШ001. м. Житомир, вул. Вели31,3
103 293,00
2 роки 364 дні
Розміщення громадської організації на площі, що не виконої промисловості України
мир, вул. Велика Бердичівська, 25, тел./факс (0412) 22-78-95
адмінбудівлі (літ. А)
ка Бердичівська, 25
ристовується для провадження підприємницької діяльністі
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

1 Державне агентство рибного 25592421, Державне підприємство «Укрриба», м.Київ, вул. Тур- Гідротехнічні спогосподарства України
генєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91
руди 16 ставів

реєстровий номер майна
25592421.2.ААЕЖАГ284

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною
загальна площа, м2
оцінкою, грн
Івано-Франківська обл., Тлу52,8927 га
718 415,00
мацький р-н, с. Хотимир
станом на 31.08.2017
місцезнаходження

максимально можливий строк
оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення рибного
господарства

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, відділ оренди, тел./факс (0342)
55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна фіскальна
служба України

40233365, Університет державної фіскаль- Частина навчально-адміністративного
ної служби, 08201, м. Ірпінь, вул. Універси- комплексу
тетська, 31, тел. (04597) 6-02-46
2 Державна служба
5 ДПРЗ Головного управління ДСНС Украї- Частина даху будівлі
України з надзвичайних ни у Київській області, м. Бровари,
ситуацій
вул. С. Петлюри, 11а
3 Міністерство енергети- Державне підприємство зовнішньоеконоки та вугільної промис- мічної діяльності «Укрінтеренерго», 04080,
ловості України
м. Київ, вул. Кирилівська, 85, тел. (044)
206-51-00

—
—

Будівля сироварні; прохідний пункт; склад
інвентарю; побутовий блок; котельня;
об’єкти інфраструктури (пожежний резервуар, водонапірна башта, оглядова площадка,
каналізаційна мережа, водонапірна мережа,
огорожа території, очисна споруда)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незагальна залежною оцінкоюбез
місцезнаходження
площа, м2
ПДВ, грн
Київська обл.,
65,5
516 800,00
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31
Київська обл.,
5,0
174 292,00
м. Бориспіль,
вул. Шевченка, 20а

19480600.3.ЖРЕЕПН257; 19480600.3.ЖРЕЕПН263;
19480600.3.ЖРЕЕПН265; 19480600.3.ЖРЕЕПН255;
19480600.3.ЖРЕЕПН259; 19480600.3.ЖРЕЕПН262;
19480600.3.ЖРЕЕПН256; 19480600.3.ЖРЕЕПН266;
19480600.3.ЖРЕЕПН258; 19480600.3.ЖРЕЕПН264
19480600.3.ЖРЕЕПН260; 19480600.3.ЖРЕЕПН261

Київська обл., Кагарлицький р-н, с. Стави,
вул. Донецька, 49

193,3;
60,7;
65,5;
93,9;
49,4

446 480,00; 142 330,00;
153 590,00; 220 180,00;
115 830,00; 762 300,00

максимально можливий строк оренди

мета використання

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен операторів
телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
2 роки 11 місяців Розміщення цеху – сироварні для виробництва сиру
та кисломолочної продукції без права реалізації товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, 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 ЛУГАНСЬКІЙ 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 номер
загальна2 вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Міністерство освіти і 00173290, Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж, 93120, Нежитлове вбудоване приміщення – кімн. № 103 на першому
–
Луганська обл., м. Лисичанськ,
16,9
39 837,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
науки України
Луганська обл., м. Лисичанськ, просп. Перемоги, 84, тел. (06451) 7-05-60
поверсі нежитлової будівлі (інв. № 10310004)
вул. ім. В. Сосюри, 275
станом на 30.10.2017
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ
по Луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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 ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу управз/п
ління

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

1 Міністерство інфраструктури України
2 Міністерство освіти і
науки України

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 65026,
м. Одеса, Митна площа, 1
02071045, Одеський національний політехнічний університет,
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1

3 Міністерство оборони
України
4 Міністерство оборони
України

08336521, Державне підприємство «Одеський завод будівельних
матеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й Басейний провулок
08336521, Державне підприємство «Одеський завод будівельних
матеріалів», 65039, м. Одеса, 4-й Басейний провулок

найменування
Пасажирський павільйон та прилегла відкрита площадка
Нежитлові приміщення п’ятого поверху корпусів «Т» та «Х»

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
реєстровий номер
місцезнаходження загальна вартість майна за неза- максимально можмайна
площа
лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
01125666.1.АААИГА532; м. Одеса, пляж
825,68
3 194 188,00
1 рік
01125666.1.АААИГА527 Лузанівка, 21/1
–
м. Одеса, просп.
1 234,5
14 562,00
1 рік
Шевченка, 1

мета використання

Розміщення кафе, що не здійснює продаж
товарів підакцизної групи
Інше використання нерухомого майна
(проведення робіт науково-дослідної
установи)
2 роки 11 місяців Розміщення складів

Бетонні майданчики № 7, 8, 9, 11, приміщення компресорної, при–
м. Одеса, вул.
1 865,35
2 181 000,00
міщення топочної з навісом
Хімічна, 35
Нежитлові приміщення промислового цеху (літ. К), приміщення про–
м. Одеса, вул.
2 370,2
6 330 000,00
2 роки 11 місяців Розміщення розпилу деревини, офіса
хідної (літ. А), приміщення № 1-10, 13-20 першого та другого поверХімічна, 35
хів промислового цеху (літ. Б)
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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
за незалежною максимально можливий строк оренди
місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна
мета використання
майна
оцінкою, грн
1 Міністерство внутрішніх 40112186, Регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області, вул. Євро- Частина ангару 40112186.1.ОДУРШМЮ2 вул. Європейська,
16,3
32 300,00
2 роки 11 місяців
Розміщення виробництва готових метасправ України
пейська, 164, м. Полтава, тел. (0532) 59-16-36
164, м. Полтава
левих виробів
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».
№
з/п

Назва органу
управління

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

найменування

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

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалежною максимально можмісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
оцінкою, грн
ливий строк оренди
21102058.3.АААБВЕ590 Сумська обл., Лебединський р-н,
–
8 538 801,00
25 років
Облаштування гідроелекс. Боброве, вул. Миру, 101
станом на 31.08.2017
тростанції

1 Державне агентство вод- 21102058, Боромлянське міжрайонне управління водного господарства, 42621,
Гідротехнічна споруда руслового шлюзу
них ресурсів України
Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Боромля, вул. Першотравнева, 24, тел.
Бобрівського водосховища на річці Псел
(05458) 6-81-60
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».
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ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

2

Назва органу
управління

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

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

найменування

реєстровий номер майна

Державне агент- 25592421, Державне підприємство «Укрриство рибного гос- ба», 04050, вул. Тургенєвська, 82а, м. Київ,
подарства України тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди Наг. ставу Глинна (у т. ч. контурна дамба, паводковий водовипуск, водовипуск)

Міністерство освіти 33680120, Тернопільський національний
і науки України
економічний університет, 46020, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, тел.: (0352) 47-50-51,
47-58-55

Частина нежитлових приміщень першого поверху навчального корпусу з готелем слухачів
факультету підвищення кваліфікації (корпус 11) (літера «О», позиції: зал їдальні (9) – 84,5
м2; підсобне приміщення (10) – 8,7 м2; умивальник (13) – 2,4 м2; туалет (14) – 1,2 м2;
кухня (21) – 25,8 м2; роздаточна (22) – 19,0 м2; коридор (LVI) – 8,7 м2; умивальник (LVII)
– 1,3 м2; туалет (LVIII) – 1,1 м2; умивальник (LIX) – 1,3 м2; туалет (LX) – 1,1 м2; у т. ч.
площа спільного користування: коридор (LXI) – 17,6 м2)

місцезнаходження

загальна
площа, м2

вартість майна за
незалежною оцінкою без ПДВ, грн

максимально
можливий строк
оренди

–

425 100,00

2 роки 11 місяців

25592421.82.ААЕЖАЖ660 Тернопільська обл., Козівський
р-н, в межах земель Малоплавучанської с/р, за межами с. Мала
Плавуча
33680120.1.ЮЧПШОГ006 вул. Львівська, 11а, м. Тернопіль

172,7

831 300,00

мета використання
Ведення рибного господарства (риборозведення)

Розміщення їдальні у навчальному
закладі для харчування студентів
та працівників університету, що не
2 роки 11 місяців
здійснює продаж товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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 ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява
№
з/п

Назва органу
управління

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною
загальна площа, м2
оцінкою, грн
вул. Інститутська, 10,
14,9
61 214,00
м. Хмельницький

максимально можливий
мета використання
строк оренди
Міністерство осві- 02548506, Вище професійне училище № 4 м. Хмельницького,
Частина приміщення у
02548506.1.ОШФФЖХ037
2 роки 11 місяців
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів
ти і науки України вул. Інститутська, 10, м. Хмельницький, 29016, тел. (0382)
суспільно-побутовому блоці
підакцизної групи, у навчальному закладі
72-76-31
Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1

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

Назва органу управління

1 Державна казначейська
служба України

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

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
36777814.1.АААГБГ991 пл. Миру, 33, смт Ли102,7
253 436,21
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання, що
сянка, Черкаська обл.
надає послуги з перевезення та доставки
(вручення) поштових відправлень
36777814.1.АААГБГ991 пл. Миру, 33, смт Ли6,0
14 806,40
2 роки 364 дні
Розміщення суб’єкта господарювання,
сянка, Черкаська обл.
що надає послуги, пов’язані з переказом
грошей
39292197.339. ЖДХЮЮД022 м. Корсунь90,0
302 100,00
2 роки 364 дні
Розміщення видів діяльності в офісних
Шевченківський, вул.
приміщеннях
Ювілейна, 30
реєстровий номер майна

36777814, Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Черкаської області, пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл., тел. (04749) 6-24-73

Частина нежитлових приміщень на першому поверсі
двоповерхової будівлі
2 Державна казначейська
36777814, Управління Державної казначейської служби України у Лисянському районі Чер- Частина нежитлових прислужба України
каської області, пл. Миру, 33, смт Лисянка, Черкаська обл., тел. (04749) 6-24-73
міщень на першому поверсі
двоповерхової будівлі
3 Державна фіскальна служба 39292197, Державна фіскальна служба України, Львівська площа, 8, м. Київ-53 , МСП 04655, Частина першого поверху
України
тел. (044) 272-51-59. Майно перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Смілян- адміністративної будівлі
ської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області, вул. Незалежності, 76, м. Сміла, Черкаська обл., 20702; тел. 4-25-65

місцезнаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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».

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

Назва органу
управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

1 Міністерство осві- 05537975, ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей залізничного тран- Частина даху гуртоти і науки України спорту», 58000, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 27, тел. (0372) 59-23-05
житку (літ. А)

05537975.56.КВФПРЯ037

м. Чернівці, вул. Білоруська, 27а

2 Міністерство осві- 05537975, ДПТНЗ «Чернівецький професійний ліцей залізничного тран- Частина даху гуртоти і науки України спорту», 58000, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 27, тел. (0372) 59-23-05
житку (літ. А)

05537975.56.КВФПРЯ037

м. Чернівці, вул. Білоруська, 27а

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можмета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
36,5
386 657,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, який
станом на 30.09.2017
надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера
телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету
48,0
486 612,00
2 роки 11 місяців Розміщення технічних засобів і антен оператора телекомунікацій, який
станом на 31.08.2017
надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку, оператора та провайдера
телекомунікацій, який надає послуги доступу до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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».

фдму повідомляє
Продовження додатка 1

Додаток 1 до наказу ФДМУ від 13.12.2017 № 1869

«Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році»

Об’єкти груп В, Г,
що підлягають виставленню на продаж за конкурсом
з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
Код за ЄДРПОУ

Назва підприємства

Статутний капітал, тис. грн

Частка статутного капіталу, що
буде виставлена на продаж, %

Код за ЄДРПОУ

Назва підприємства

00130820

ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» *

25409,711
ЛИПЕНЬ
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Павлоградське налагоджувальне управління»
285,9

05421628

СІЧЕНЬ
АПАРАТ ФОНДУ
05797977
00131771
00206539
00194122
05808758
30083966
05766356
33348385
14309913
00177158
22927045
00220477

ВАТ «Оснастка» *
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ» *

73705,27
29741,562

50,005
99,833

ЛЮТИЙ
АПАРАТ ФОНДУ
ПАТ «Одеський припортовий завод» *
798544
ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» *
155682,28
КВІТЕНЬ
АПАРАТ ФОНДУ
ПАТ «Львівський завод «Автонавантажувач» *
15288,65
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» *
62513,2
ПАТ «Сумихімпром» *
434686,9665
ТРАВЕНЬ
АПАРАТ ФОНДУ
ПАТ «Київпассервіс»
195963
ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон»
1441,64
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Укрзахідвуглебуд»
11196,65
ЧЕРВЕНЬ
АПАРАТ ФОНДУ
ПАТ «Центренерго» *
480229,2404
ПАТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут
11233,804
атомного та енергетичного насособудування» *

СЕРПЕНЬ
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Полтавасадвинмаркет»
5574,6

30063363

99,567
68,009

23399393
00130926
00131954
05743160

57,389
99,912
99,995

22767506
00130725

99,991
50

32940082

99,667

00130850

78,29
50

00206256

Статутний капітал, тис. грн

Об’єкти груп В, Г, Е,
що підлягають виставленню на продаж на аукціонах,
в тому числі на фондових біржах та відкритих грошових регіональних аукціонах

23050348

32133730
22794087

05390842
02498091

30832888
00039019

Статутний капітал, тис. грн

тел. (044) 200-36-58, 200-35-01

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

70
60,248
65,001
99,999
70,009
50,999
99,9
99,986
98,285

Продовження
додатка
Продовження
додатка
2 2

Код за ЄДРПОУ

Назва підприємства

00039002

ПАТ «Промінвестбанк»

Частка статутного капіталу, що буде
виставлена на продаж, %

21519858

48,021

00119681
22800735

99,99

35568570

СІЧЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник»
3208
ЛЮТИЙ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Науково-виробниче підприємство «Система»
30555,1
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Спектр-Сміла»
31655
БЕРЕЗЕНЬ
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Струмок»
31,7
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Херсон-Діпромісто»
275,664
СЕРПЕНЬ
АУКЦІОН
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Азовмаш»
306076,658
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ по м. КИЄВУ
ПАТ «Укрсоцбанк»
16546491,1

Газета «Відомості приватизації» –
додаток до «Державного інформаційного
бюлетеня про приватизацію»
Редактор В. П. Борківська

100 (за винятком пільгового
продажу)

ВЕРЕСЕНЬ
АПАРАТ ФОНДУ
ПАТ «Миколаївобленерго» *
39660
ПАТ «Запоріжжяобленерго» *
44840
Акціонерна компанія «Харківобленерго» *
64135,19
ВАТ «Оріана» *
806000
ЖОВТЕНЬ
АПАРАТ ФОНДУ
ПАТ «Хмельницькобленерго» *
33637,84
ВАТ «Тернопільобленерго» *
15272,04
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПрАТ «Новороздільське гірничо-хімічне підприємство «Сірка»
178209,707
ЛИСТОПАД
АПАРАТ ФОНДУ
ПАТ «Криворізька теплоцентраль»*
315651
ГРУДЕНЬ
АПАРАТ ФОНДУ
ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» *
18798,475

Додаток 2 до наказу ФДМУ від 13.12.2017 № 1869

Назва підприємства

100 (за винятком пільгового
продажу)

* Після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо умов продажу.

«Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2018 році»

Код за ЄДРПОУ

Частка статутного капіталу, що
буде виставлена на продаж, %
99,928

99,998
30370450
19,82

03579166

17,997
02308021
50

35879807

0,00000004

00306650

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

Т. м. Утеченко
(дополіграфічна підготовка)

Статутний капітал, тис. грн

40617682,9
ЖОВТЕНЬ
АУКЦІОН
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ по м. КИЄВУ
ПрАТ «Атомпрофоздоровниця»
27800
Фондова біржа
АПАРАТ ФОНДУ
ВАТ «Автоливмаш»
5159,5
ПАТ «Черкасиобленерго»
37098,333
ЛИСТОПАД
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Індустріальна скляна компанія»
68346,2
ГРУДЕНЬ
АУКЦІОН
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ по м. КИЄВУ
ЗАТ «Спеціалізована акціонерна страхова компанія
7405,886
«Спецексімстрах»
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектно17379,819
вишукувальний інститут «Одесагропроект»
Фондова біржа
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ по м. КИЄВУ
ПрАТ «Страхова компанія «Aстарта»
1280
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПАТ «Львівська вугільна компанія»
305610,0
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВАТ «Тернопільське об’єднання «Текстерно»
48709,52
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