ДОДАТОК ДО «ДЕРЖАВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО БЮЛЕТЕНЯ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ»
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Передплатний
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приватизації 22437

Свідоцтво про державну реєстрацію
серія КВ № 151 від 15 жовтня 1993 р.
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зАсНОвАНО у веРесНІ 1993 РОку

ОФІЦІйНе видАННЯ ФдМу

Ôонд дерÆавноÃо маÉна УКраїни повідомЛЯЄ
ФОНД ДеРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

доповнити розділ «Апарат Фонду» такою позицією:

НАКАЗ
27.04.2018

м. Київ

00238180 ВАТ «Коломийський завод сільськогосподарських машин»

№ 583

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України
від 27 березня 2018 року № 447 «Про затвердження переліків об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році»
Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», «Про приватизацію державного і комунального майна», НАКАЗУЮ:
1. Внести до додатка 1 «Перелік державних пакетів акцій (часток) господарських товариств та
інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм
власності», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447
(із змінами), таку зміну:

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Пушкіна, 6

459994,50

93,4363

Апарат Фонду

2. Департаменту приватизації забезпечити передачу цього наказу для опублікування у виданнях
державних органів приватизації.
3. Департаменту законодавчого, комунікаційного забезпечення та роботи з громадськістю забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України
та публікацію у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості приватизації».
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ

ÇміНЕНі ПЕРЕЛіÊи ОÁ'ªÊтів, ÙО ПідЛЯГаÞтÜ ПРиватиÇаÖі¯ (ОПРиЛÞдНÞÞтÜÑЯ
На виÊОНаННЯ П. 10 Ñтатті 11 ÇаÊОНу уÊРа¯Ни «ПРО ПРиватиÇаÖіÞ
дЕРжавНОГО і ÊОмуНаЛÜНОГО майНа»)
Продовження додатка 4

Продовження. Початок додатків у № 35-36 (1159-1160) від 2 травня 2018 року
Додаток 4
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

ПеРеЛІК
об’єктів незавершеного будівництва,
законсервованих об’єктів
Назва балансоутримувача або
зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Дитячий садок
Вінницька обл., Немирівський р-н,
Управління капітального будівнис. Нові Обиходи, вул. Мельника, 39а
цтва Вінницької ОДА, код ЄДРПОУ
04011383
Будинок правосуддя з
Вінницька обл., м. Іллінці, вул. СоУКБ Вінницької облдержадмінігаражами
борна, 32
страції, код ЄДРПОУ 04011383
Пусковий комплекс місь- м. Вінниця, вул. Тарногродського
ВАТ «Вінницький підшипниковий
ких очисних споруд
завод», код ЄДРПОУ 00232704
Назва об’єкта

Тракторний стан (у складі:
ремонтна майстерня літ. 3;
кузня літ. Й; склад літ. І)
Підстанція роторного
комплексу
Базар
Садиба №11 у кварталі №14
Садиба №12 у кварталі №14
Будинок мисливця

Водна станція
Будівництво (з реконструкцією чавунноливарного цеху)
База механізації АТЦ
База будівельномонтажного управління
ДВО «Азот»
Житловий будинок № 4

Адреса об’єкта

Вінницька обл., Літинський р-н, с. Петрик, пров. Центральний, б/н

4-поверховий 56квартирний житловий
будинок
Лікарняний комплекспрофілакторій

ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»,
код ЄДРПОУ 190928
ПАТ «Губиниський цукровий завод», код ЄДРПОУ 373155
ПАТ «Губиниський цукровий завод», код ЄДРПОУ 373155

Регіональне відділення по
Дніпропетровській області
Регіональне відділення по
Дніпропетровській області
Регіональне відділення по
Дніпропетровській області

ПАТ «Орджонікідзевський ГЗК»,
код ЄДРПОУ 190928
ПАТ «ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС», код
ЄДРПОУ 5393079
ПрАТ «Верхньодніпровський завод
потужного радіобудування» (зберігач), код ЄДРПОУ 14313961
відсутній

Регіональне відділення по
Дніпропетровській області
Регіональне відділення по
Дніпропетровській області
Регіональне відділення по
Дніпропетровській області

м. Дніпро, площа Академіка Стародубова, 3
Регіональне відділення по Донецькій області
Донецька обл., м. Торецьк (м. ДзерВП «Шахта «Торецька» ДП «Дзержинськ), вул. Маяковського
жинськвугілля», код ЄДРПОУ
33839013
Донецька обл., Покровський (Красно- ДП «Селидіввугілля», код ЄДРПОУ
армійський) р-н, с. Лисівка
33426253

Котельня з 6-ма котлами

Донецька обл., Бахмутський (Артемівський) р-н, с. Спорне

ВАТ «Лисичанськнафтопродукт»,
код ЄДРПОУ 03484062

Котельня

Донецька обл., Нікольський (Володарський) р-н, с. Тополине, вул. Шкільна,
буд. 26а
Донецька обл., Добропільський р-н,
с. Маяк
Донецька обл., Добропільський р-н,
с. Маяк
Донецька обл., Добропільський р-н,
с. Маяк
Донецька обл., Мангушський р-н,
с. Глибоке

СТОВ «Первомайська птахофабрика», код ЄДРПОУ 00851979

Цех забою молодняку
Пункт забою
Майонезний цех
Пташник на 15 тис.
бройлерів

Державна служба України
з надзвичайних ситуацій,
Вінницька ОДА
УКБ Вінницької облдержадміністрації
Державне агентство
України з управління державними корпоративними
правами та майном*
Міністерство аграрної політики та продовольства
України
відсутній

Вінницька обл., Козятинський р-н,
відсутній
смт Глухівці
Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Біл- Білківська сільська рада, код
Регіональне відділення по
ки, вул. Жовтнева, 2
ЄДРПОУ 4330527
Вінницькій області
Вінницька обл., Немирівський р-н,
УКБ Вінницької ОДА, код ЄДРПОУ відсутній
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 66
04011383
Вінницька обл., Немирівський р-н,
УКБ Вінницької ОДА, код ЄДРПОУ відсутній
с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 64
04011383
Регіональне відділення по Волинській області
Волинська обл., Горохівський р-н,
ДП «Горохівське лісомисливське Державне агентство лісос. Лобачівка
господарство», код ЄДРПОУ
вих ресурсів України
13350807
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, ДНВП «Цирконій», код ЄДРПОУ
Міністерство енергетики
вул. Морозова,100
25012091
та вугільної промисловості України
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, ВАТ «Дніпродзержинський
Регіональне відділення по
вул. Українська
механічний завод», код ЄДРПОУ Дніпропетровській області
1412360
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код ЄДРПОУ Регіональне відділення по
вул. Горобця,4В
5761620
Дніпропетровській області
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», код ЄДРПОУ Регіональне відділення по
вул. Горобця,24 А
5761620
Дніпропетровській області

Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Калініна
Котедж № 2
Дніпропетровська обл., Новомосковський
р-н, смт Губиниха-1, вул. Байкальська
Котедж № 3
Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт Губиниха-1, вул. Байкальська
Адміністративна будівля з Дніпропетровська обл., Нікопольський
відділенням зв’язку
р-н, с. Катеринівка
Житловий будинок на 44 Дніпропетровська обл., м Кам’янське,
квартири
вул. Дружби народів, 39
5-поверховий житловий Дніпропетровська обл., м. Верхньоднібудинок на 79 квартир
провськ, вул. С.Яцковського
Відновлювальнооздоровчий комплекс

відсутній

Орган управління

відсутній

Назва об’єкта

Донецька обл., м. Покровськ (м. Красноармійськ), м-н Шахтарський, 28-а
Готельний комплекс
Донецька обл., Мангушський р-н, с. Бі- Національний банк України, код
лосарайська Коса, вул. Безуха, 94-а
ЄДРПОУ 00032106
Крита та відкрита стоянка Донецька область, м. Маріуполь,
ДП «Маріупольський морський
для виробничого автотранс- вул. Червонофлотська, 133
торговельний порт», код ЄДРПОУ
порту та будівельних машин
112575501
МедсанчастинаДонецька обл., м. Маріуполь, вул. Бо- ВАТ «ММК ім. Ілліча», код
поліклініка
дрова, 2
ЄДРПОУ 24815801
Тепла стоянка
Донецька обл., Бахмутський (Артемів- ВАТ «Лисичанськнафтопродукт»,
ський) р-н, с-ще Спірне, вул. Ценкод ЄДРПОУ 03484062
тральна, 4-а
Майстерня РОБ
Донецька обл., Бахмутський (АртеВАТ «Лисичанськнафтопродукт»,
мівський) р-н, с-ще Спірне, вул. Цен- код ЄДРПОУ 03484062
тральна, 6 А
Прибудований магазин до Донецька обл., Волноваський р-н,
ВКБ Волноваської райдержадміні75-квартирного житлового с. Донське, вул. Кошового, 3-Б
страції, код ЄДРПОУ 04011710
будинку №2
Регіональне відділення по Житомирській області
Цегельний завод
Житомирська обл., Бердичівський р-н,
відсутній
с. Терехове, вул. Огурцова, 38
Лазня
Житомирська обл., Олевський р-н,
відсутній
с. Стовпинка, вул. Шевченка, 26А
Клуб
Житомирська обл., Житомирський р-н,
відсутній
с. Гадзинка, вул. Шевченка, 1
Дільнична лікарня

Житомирська обл., Андрушівський р-н, ПАТ «Фірма «Житомирінвест»
с. Івниця, вул. Садова, 33
код», код ЄДРПОУ 01272640

Лазня на 10 місць

Житомирська обл., Овруцький р-н,
с. Заріччя, вул. Поліська, 38
Житомирська обл., Коростенський р-н,
с. Охотівка, вул. Маяковського, 36
Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 52
Житомирська обл., Ємільчинський р-н,
с. Степанівка, вул. Рад, 133/М

Дитячий садок
Дільнична лікарня на
25 ліжок
Квартальна котельня

Цех харчових концентратів

М’ясокомбінат
40-квартирний житловий
будинок
Житловий будинок № 14
Житловий будинок № 15
Житловий будинок № 13
Житловий будинок № 12
Житловий будинок № 11

Регіональне відділення по
Дніпропетровській області

72-квартирний житловий
будинок

Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
Регіональне відділення по
Донецькій області

Малоповерхова житлова
забудова блок будинок
БД-13/1-2
Малоповерхова житлова
забудова блок будинок
БД-14

Регіональне відділення по
Донецькій області
відсутній
Регіональне відділення по
Донецькій області
відсутній
Регіональне відділення по
Донецькій області
ДП «Маріупольський морський
Міністерство інфраструктуторговельний порт», код ЄДРПОУ ри України
112575501

Адреса об’єкта

Кінотеатр на 500 місць

Назва балансоутримувача або
зберігача, код ЄДРПОУ
відсутній

відсутній
СТОВ «Бондарівське», код
ЄДРПОУ 03743486
відсутній

Дочірнє підприємство «Пересувна
механізована колона № 155 ВАТ
«Житомирводбуд», код ЄДРПОУ
1036804
Житомирська обл., Андрушівський р-н, ДП «Червоненський завод
смт Червоне
продовольчих товарів», код
ЄДРПОУ 00374663
Регіональне відділення по Закарпатській області
Закарпатська обл., Мукачівський р-н,
відсутній
с. Ключарки, вул. Підгородська, б/н
Закарпатська обл., Мукачівський р-н,
відсутній
смт Кольчино, вул. Фрідешівська, 1
Регіональне відділення по Запорізькій області
Запорізька область, Вільнянський р-н,
відсутній
с. Матвіївка, вул. Побєди, 88
Запорізька область, Вільнянський р-н,
відсутній
с. Матвіївка, вул. Побєди, 86
Запорізька область, Вільнянський р-н,
відсутній
с. Матвіївка, вул. Побєди, 90
Запорізька область, Вільнянський р-н,
відсутній
с. Матвіївка, вул. Побєди, 92
Запорізька область, Вільнянський р-н,
відсутній
с. Матвіївка, вул. Побєди, 94
Запорізька область, м. Оріхів, вул. Лесі
відсутній
Українки (стара назва – Рози Люксембург), 45б
Запорізька обл., м. Енергодар,
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
пров. Таврійський, 6
«Енергоатом», код ЄДРПОУ
19355964
Запорізька обл., м. Енергодар
ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК
пров. Таврійський, 8
«Енергоатом», код ЄДРПОУ
19355964

Орган управління
Регіональне відділення по
Донецькій області
Національний банк України
Міністерство інфраструктури України
Регіональне відділення по
Донецькій області
Міністерство промислової
політики України*
Міністерство промислової
політики України*
Міністерство промислової
політики України*

Регіональне відділення по
Житомирській області
Регіональне відділення по
Житомирській області
Міністерство аграрної політики та продовольства
України
Регіональне відділення по
Житомирській області
Регіональне відділення по
Житомирській області
відсутній
відсутній
Регіональне відділення по
Житомирській області
Міністерство аграрної політики та продовольства
України
відсутній
відсутній

Регіональне відділення по
Запорізькій області
Регіональне відділення по
Запорізькій області
Регіональне відділення по
Запорізькій області
Регіональне відділення по
Запорізькій області
Регіональне відділення по
Запорізькій області
Регіональне відділення по
Запорізькій області
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України
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Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
Малоповерхова жит- Запорізька обл.,
ВП «Запорізька АЕС» ДП
Міністерство енергетики
лова забудова блок
м. Енергодар
НАЕК «Енергоатом», код
та вугільної промислобудинок БД-15
пров. Таврійський, 10
ЄДРПОУ 19355964
вості України
Гараж спілки ветера- Запорізька обл.,
ВП «Запорізька АЕС» ДП
Міністерство енергетики
нів Афганістану
м. Енергодар,
НАЕК «Енергоатом», код
та вугільної промисловул. Комунальна, 4
ЄДРПОУ 19355964
вості України
Склад тари
Запорізька обл., м. Енер- ВП «Запорізька АЕС» ДП
Міністерство енергетики
годар
НАЕК «Енергоатом», код
та вугільної промислоЄДРПОУ 19355964
вості України
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Перепрофілювання
Івано-Франківська обл.,
Прикарпатський центр
Міністерство охорони
лікувально-оздоровчого Тлумацький р-н, с. Тарасів- репродукції людини, код
здоров’я України
центру під ендокрино- ка, вул. Жураки, 73
ЄДРПОУ 19400512
логічний санаторій
Регіональне відділення по Київській області
Будинок культури
Київська обл., МакарівВАТ «Кодрянський склозаРегіональне відділення
ський р-н, смт Кодра
вод», код ЄДРПОУ 00480879 по Київській області
Дослідний завод
Київська обл., м. Бровари,
відсутній
Регіональне відділення
Промвузол
по Київській області
52-квартирний житло- Київська обл., Васильків- ВАТ «Племінний завод
Регіональне відділення
вий будинок
ський р-н, с.Плесецьке,
«Дзвінкове», код ЄДРПОУ
по Київській області
вул. Васильківська, 159
00857404
18-квартирний жит- Київська обл., Фастівський ВАТ «Кожанський цукроРегіональне відділення
ловий будинок з при- р-н, смт Кожанка
вий завод», код ЄДРПОУ
по Київській області
будованим магазином
00372471
«Кулінарія»
Одноквартирний жит- Київська обл., Сквирський ВАТ «Тхорівський», код
Регіональне відділення
ловий будинок
р-н, с. Тхорівка, вул. 8-го ЄДРПОУ 3376929
по Київській області
Березня
Котельня
Київська обл., м. Сквира
Приватне підприємство
Регіональне відділення
«АГРО-Олімп 2006», код
по Київській області
ЄДРПОУ 34398002
Будинок в саду
Київська обл., Іванківський ВАТ «Оранський крохмаль- Регіональне відділення
р-н, с. Оране
ний завод», код ЄДРПОУ
по Київській області
00383414
48-квартирний житло- Київська обл., Бориспіль- ПАТ «Племінний завод
Регіональне відділення
вий будинок
ський р-н, с.Гора, на розі «Бортничі», код ЄДРПОУ
по Київській області
вулиць Пушкіна і Устинова 00849634
108-квартирний жит- Київська обл., м. Буча,
відсутній
Регіональне відділення
ловий будинок
вул. Кірова
по Київській області
Станція підготовки
Київська обл., м. Обухів
відсутній
Регіональне відділення
води
вул. Київська, 127
по Київській області
100-квартирний жит- Київська обл., Білоцерківвідсутній
Регіональне відділення
ловий будинок
ський р-н, смт Терезине,
по Київській області
вул. Польова, 5
60-квартирний житло- Київська обл., Вишгородвідсутній
Регіональне відділення
вий будинок
ський р-н, смт Димер,
по Київській області
вул. Соборна (Леніна), 79-А
Садибний (індивіду- Київська обл., КиєвоВП «Управління справами» Міністерство енергетики
альний) житловий
Святошинський р-н,
ДП НАЕК «Енергоатом»,
та вугільної промислобудинок
с. Софіївська Борщагівка, код ЄДРПОУ 26200529
вості України
вул. Шевченка, 282
Регіональне відділення по Кіровоградській області
База індустрії
Кіровоградська обл., Мало- Маловисківський спиртзаМіністерство аграрної
висківський р-н, м. Мала
вод, код ЄДРПОУ 00374982 політики та продовольВиска
ства України
108-квартирний жит- Кіровоградська обл.,
ТОВ «Спеціальне конструк Регіональне відділення
ловий будинок
м. Світловодськ, вул. Ново- торсько-технологічне бюро по Кіровоградській
георгіївська, 48
«Калькулятор», код ЄДРПОУ області
13752995
Регіональне відділення по Луганській області
Головна насосна
Луганська обл., Кремінвідсутній
Регіональне відділення
станція
ський р-н, с. Варварівка
по Луганській області
Житловий будинок
Луганська обл., Старобільвідсутній
Регіональне відділення
поз.№1 (площею за- ський р-н, с. Тарабани
по Луганській області
будови 152,39)
Житловий будинок
Луганська обл., Старобільвідсутній
Регіональне відділення
поз.№2 (площею за- ський р-н, с. Тарабани
по Луганській області
будови 152,39)
Житловий будинок
Луганська обл., Старобільвідсутній
Регіональне відділення
поз.№3 (площею за- ський р-н, с. Тарабани
по Луганській області
будови 152,39)
Регіональне відділення по Львівській області
Центральна заводська Львівська обл., м. Н.Розділ, Роздільське ДГХП «Сірка»,
Міністерство промислолабораторія
вул. Технологічна, 2-Б
код ЄДРПОУ 05792891
вої політики України*
Очисні споруди
Львівська обл., м. Н.Розділ, Роздільське ДГХП «Сірка»,
Міністерство промисловул. Гірнича, 27-Е
код ЄДРПОУ 05792891
вої політики України*
Гуртожиток готельного Львівська обл., Жовківвідсутній
Регіональне відділення
типу на 110 місць з
ський р-н, смт Магерів,
по Львівській області
їдальнею на 75 поса- вул. Мартовича, 31
дочних місць
Лікарня
Львівська обл., Жоввідсутній
Регіональне відділення
ківський р-н, с. Гійче,
по Львівській області
вул. Молодіжна, 1а
Цех по виробництву
Львівська обл., м. Н.Розвідсутній
Регіональне відділеннярідкого аміаку (будівля діл, вул. Гірнича, 2
по Львівській області
водопідготовки)
Цех по виробництву
Львівська обл., м. Н.Розділ,
відсутній
Регіональне відділення
рідкого аміаку (будівля вул. Гірнича, 2
по Львівській області
складу каталізаторів
і реагентів, насосна
станція зворотного водопостачання, навіс)
База відпочинку на
Львівська обл., Дрогобиць- Служба автомобільних доДержавне агентство
20 місць
кий р-н, смт Східниця,
ріг у Львівській області, код автомобільних доріг
вул. Зарічна, 1
ЄДРПОУ 25253009
України
Регіональне відділення по Миколаївській області
Будівля АТС
м. Миколаїв, вул. Нововідсутній
відсутній
бузька, 130
Автомобільна стоян- Миколаївська обл., м. Юж- ВП «Южно-Українська АЕС» Міністерство енергетики
ка №2
ноукраїнськ, вул. 300 річчя ДП НАЕК «Енергоатом», код та вугільної промислоКостянтинівки, 1-а
ЄДРПОУ 20915546
вості України
Регіональне відділення по Одеській області
Комплекс будівель та Одеська обл., м. Ізмаїл,
Одеський обласний центр Міністерство соціальної
споруд у складі:
вул. Гагаріна, 26-а
зайнятості, код ЄДРПОУ
політики України
- адміністративно35358018
виробничий корпус;
- спортивно-оздо
ровчий комплекс;
- підсобний корпус;
- склад (класи ГО);
- насосна станція;
- резервуар
Регіональне відділення по Полтавській області
Одноповерховий
Полтавська обл., Полтав- Полтавське тампонажне
Міністерство енергетики
4-кімнатний житловий ський р-н, с. Абазівка,
управління ВАТ «Укрнафта», та вугільної промислобудинок з підсобним вул. Степна, 15
код ЄДРПОУ 00143113
вості України
господарським приміщенням
Регіональне відділення по Рівненській області
Лазня заг. пл. 266,4 м2 Рівненська обл., Дубровідсутній
Міністерство аграрної
вицький р-н, с. Велюнь,
політики та продовольвул. Садова, 8а
ства України
Реконструкція клубу Рівненська обл., Сарненвідсутній
Міністерство аграрної
під школу
ський р-н, с. Ремчиці,
політики та продовольвул. Поліська, 96а
ства України
Комплекс дорожнього м. Рівне, вул. Київська, 108 Служба автомобільних доріг Державне агентство
сервісу
у Рівненській області, код
автомобільних доріг
ЄДРПОУ 25894919
України
Квартира №1 в
Рівненська обл., Костопіль- Служба автомобільних доріг Державне агентство
4-квартирному будин- ський р-н, с. Базальтове, у Рівненській області, код
автомобільних доріг
ку з господарськими вул. Базальтівська, 3
ЄДРПОУ 25894919
України
приміщеннями
Квартира №2 в
Рівненська обл., Костопіль- Служба автомобільних доріг Державне агентство
4-квартирному будин- ський р-н, с. Базальтове, у Рівненській області, код
автомобільних доріг
ку з господарськими вул. Базальтівська, 3
ЄДРПОУ 25894919
України
приміщеннями
Квартира №3 в
Рівненська обл., Костопіль- Служба автомобільних доріг Державне агентство
4-квартирному будин- ський р-н, с. Базальтове, у Рівненській області, код
автомобільних доріг
ку з господарськими вул. Базальтівська, 3
ЄДРПОУ 25894919
України
приміщеннями
Квартира №4 в
Рівненська обл., Костопіль- Служба автомобільних доріг Державне агентство
4-квартирному будин- ський р-н, с. Базальтова, у Рівненській області, код
автомобільних доріг
ку з господарськими вул. Базальтівська, 3
ЄДРПОУ 25894919
України
приміщеннями
Житловий будинок
Рівненська обл., Оствідсутній
Регіональне відділення
розький р-н, с. Оженин,
по Рівненській області
вул. Заводська, 28
Регіональне відділення по Сумській області
105-квартирний
Сумська обл., м. Шостка, ПрАТ «Шосткинський завод Регіональне відділення
житловий будинок з вул. Свемовська, 6-Г
хімічних реактивів», код
по Сумській області
вбудованим поштовим
ЄДРПОУ 05761264
відділенням зв’язку
Одноквартирний жит- Сумська обл., Сумський
відсутній
Регіональне відділення
ловий будинок №1
р-н, смт Низи, вул. 30 років
по Сумській області
Перемоги, 21
Назва об’єкта

Адреса об’єкта
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Назва об’єкта

Адреса об’єкта

24-квартирний житло- Сумська обл., м. Ромни, 3
вий будинок
пров. Червоної, 57- Б
Житловий будинок
Сумська обл.,Роменський
р-н, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 59
Житловий будинок
Сумська обл.,Роменський
р-н, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 60
Житловий будинок
Сумська обл.,Роменський
р-н, с. Андріяшівка,
вул. Шкільна, 61
Виробничий корпус
Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Сумська, 10 ж
АдміністративноСумська обл., м. Конотоп,
побутовий корпус
вул. Сумська, 10 е
Заглиблений склад ін- Сумська обл., м. Конотоп,
вентарю і обладнання вул. Сумська, 10 д
Очисні споруди ВиСумська обл., Охтирський
сочанського заводу
р-н, с. Веселий Гай,
продтоварів
вул. Вишнева, 1/4
Металевий модуль
Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Ярківська, 2
50-ти квартирний
Сумська обл., м. Крожитловий будинок
левець, вул. Воїнів(ІІ черга)
Інтернаціоналістів, 24
Шестиповерхова ад- м. Суми, вул. Березоміністративна будівля вий Гай, 9
з двоповерховою прибудовою
Житловий будинок
Сумська обл., Роменський
р-н, Малобубнівська сільська рада, с. Бацмани,
вул. Миру, 27 А
Житловий будинок
Сумська обл., м. Буринь,
пров. Вознесенський, 6,
Корпус по виробниСумська обл., Ямпільський
цтву побутових газо- р-н, смт Свеса, вул. Завих плит
водська, 1
Житловий будинок
Сумська обл., м. Лебедин,
вул. Молодіжна, 22
Одноквартирний жит- Сумська обл., Буринський
ловий будинок № 1
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 1
Одноквартирний жит- Сумська обл., Буринський
ловий будинок № 2
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 2
Одноквартирний жит- Сумська обл., Буринський
ловий будинок № 3
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 3
Одноквартирний жит- Сумська обл., Буринський
ловий будинок № 4
р-н, с. Дяківка, вул. Урожайна, 4
Станція технічного
Сумська обл., м. Суми,
обслуговування на 400 вул. Ковпака, 2
пожежних автомобілів

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
ВАТ «Роменське АТП 15948», Регіональне відділення
код ЄДРПОУ 03118558
по Сумській області
відсутній
Регіональне відділення
по Сумській області
відсутній

Регіональне відділення
по Сумській області

відсутній

Регіональне відділення
по Сумській області

відсутній

Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області
Міністерство аграрної
політики та продовольства України
Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області

відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
відсутній
Східне регіональне управління Державної прикордонної
служби України, код ЄДРПОУ
14321937
ПрАТ «Нове життя» Чорнобильська програма, код
ЄДРПОУ 13998980

Східне регіональне
управління Державної
прикордонної служби
України
Сумська обласна державна адміністрація

відсутній

Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області

відсутній
відсутній

Регіональне відділення
по Сумській області
Регіональне відділення
по Сумській області

ТДВ «Бурякорадгосп
ім. Б. Хмельницького», код
ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп
Регіональне відділення
ім. Б. Хмельницького», код по Сумській області
ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп
Регіональне відділення
ім. Б. Хмельницького», код по Сумській області
ЄДРПОУ 00386790
ТДВ «Бурякорадгосп
Регіональне відділення
ім. Б. Хмельницького», код по Сумській області
ЄДРПОУ 00386790
ПАТ «Сумське машинобуДержавне агентство
дівне науково-виробниче
України з управління дероб’єднання ім. М. В. Фрун- жавними корпоративнизе», код ЄДРПОУ 05747991 ми правами та майном*
Регіональне відділення по Тернопільській області
90-квартирний житло- Тернопільська обл.,
Управління капітального
Регіональне відділенвий будинок
м. Монастириська, вул. Со- будівництва Тернопільської ня по Тернопільській
нячна, 26
ОДА, код ЄДРПОУ 4014074 області
Навчально-виробнича Тернопільська обл., м. Під- Державний навчальний
Міністерство освіти і намайстерня
гайці, вул. Шевченка
заклад «Підгаєцький профе- уки України
сійний аграрний ліцей», код
ЄДРПОУ 2547530
Навчальний корпус
Тернопільська обл., м. Бор- Державний навчальний
Міністерство освіти і наз переходом і транс- щів, вул. С. Бандери
заклад «Борщівський профе- уки України
форматорна підсійний ліцей», код ЄДРПОУ
станція
21156158
Регіональне відділення по Харківській області
Одноквартирний жит- Харківська обл., Барвінківвідсутній
відсутній
ловий будинок
ський р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 31
Одноквартирний жит- Харківська обл., Барвінківвідсутній
відсутній
ловий будинок
ський р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 33
Одноквартирний жит- Харківська обл., Барвінківвідсутній
відсутній
ловий будинок
ський р-н, с. Червона Балка, вул Молодіжна, 35
Медсанчастина
м. Харків, Київський р-н,
відсутній
відсутній
вул. Рудика, 8
ГромадськоХарківська обл., Ізюмвідсутній
Регіональне відділення
побутовий корпус
ський р-н, с. Капитолівка,
по Харківській області
вул. Перемоги, 18
Їдальня з теплицею
Харківська обл., ХарківПАТ «Весотра-Харків», код
Регіональне відділення
ський р-н, смт Пісочин,
ЄДРПОУ 05461326
по Харківській області
вул. Автомобільна, 8є
Житловий будинок
Харківська обл., Красновідсутній
Регіональне відділення
кутський р-н, с. Качалівка,
по Харківській області
вул. Червона, 1а
Газорозподільний
Харківська обл., м. Любо- ВАТ «Люботинський хлібоза- Регіональне відділення
пункт
тин, вул.  Деповська, 127 вод», код ЄДРПОУ 00381976 по Харківській області
Побутовий комплекс
м. Харків, вул. СергіївПАТ «Харківський електро- Державне агентство
до житлового будинку ська, 8а
технічний завод «Укр
України з управління
електромаш», код ЄДРПОУ державними корпора00213799
тивними правами та
майном*
32-квартирний житХарківська обл., Балавідсутній
Регіональне відділення
ловий будинок з над- клійський р-н, с. Пришиб,
по Харківській області
будовою
вул. 40 років Перемоги, 11
Пилорама
Харківська обл., Золочіввідсутній
відсутній
ський р-н, с. Одноробівка,
вул. Тіткова, 40
Регіональне відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Дитячий центр відХерсонська обл., с. Нижній ВП «Запорізька АЕС» ДП
Міністерство енергетики
починку
Рогачик
НАЕК Енергоатом», код
та вугільної промислоЄДРПОУ 19355964
вості України
Склад силосного типу Херсонська обл., КаховТДВ «Каховське хлібоприйРегіональне відділення
ський р-н, с. Заозерне
мальне підприємство», код в Херсонській області,
ЄДРПОУ 00956619
Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі
35-квартирний житло- Херсонська обл., м. Кавідсутній
Регіональне відділення
вий будинок
ховка, вул. П. Морозова, 1б
в Херсонській області,
Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі
Регіональне відділення по Хмельницькій області
Прирельсова база
Хмельницька обл.,
ДП «Довжоцький спиртоМіністерство аграрної
м. Кам’янець-Подільський, вий завод», код ЄДРПОУ
політики та продовольвул. Харченка, 2а
37199618
ства України
Лікеро-горілчаний
Хмельницька обл.,
ДП «Довжоцький спиртоМіністерство аграрної
завод
м. Кам’янець-Подільський, вий завод», код ЄДРПОУ
політики та продовольвул. Пархоменка,74
37199618
ства України
Магазин та аптека
Хмельницька обл.,
ДП «Довжоцький спиртоМіністерство аграрної
Кам’янець-Подільський
вий завод», код ЄДРПОУ
політики та продовольр-н, с. Довжок, вул. Уняв- 37199618
ства України
ко, 1
Солодовня
Хмельницька обл.,
ДП «Довжоцький спиртоМіністерство аграрної
Кам’янець-Подільський
вий завод», код ЄДРПОУ
політики та продовольр-н, с. Довжок, вул. Уняв- 37199618
ства України
ко, 1
Контора з гаражем і
Хмельницька
ДП «Хмельницьке лісомис- Державне агентство лікотельнею
обл.,Хмельницький р-н,
ливське господарство», код сових ресурсів України
с. Лісові Гринівці
ЄДРПОУ 33285303
32-квартирний житло- Хмельницька обл.,
відсутній
Регіональне відділення
вий будинок
м. Старокостянтинів,
по Хмельницькій області
вул. І. Франка, 43
Школа-сад
Хмельницька
СГК «Рункошівський», код
Міністерство аграрної
обл.,Кам’янець-Поділь
ЄДРПОУ 21315883
політики та продовольський р-н, с. Рункошів,
ства України
вул. Шевченка,77
Корпус № 1 разом із Хмельницька обл., Хмельвідсутній
Регіональне відділення
огорожею, автомоницький р-н, Олешинська
по Хмельницькій області
більними дорогами та сільська рада, «Корпус № 1
благоустроєм
разом із огорожею, автомобільними дорогами та
благоустроєм»
Регіональне відділення по Черкаській області
Цех № 45 Черкаського м. Черкаси, вул. Сумгавідсутній
Регіональне відділення
заводу телеграфної
їтська, 1
по Черкаській області
апаратури
Будинок для вчителів Черкаська обл., Золотовідсутній
Регіональне відділення
№ 47
ніський р-н, с. Привітне,
по Черкаській області
вул. Центральна, 10

Продовження додатка 4

Назва об’єкта

Адреса об’єкта

176-квартирний житловий будинок

Назва балансоутримувача
Орган управління
або зберігача, код ЄДРПОУ
відсутній
Регіональне відділення
по Черкаській області

Черкаська обл., м. Сміла,
вул. Б. Хмельницького, 64-а
30-квартирний житЧеркаська обл.,
відсутній
Регіональне відділення
ловий будинок для
м. Кам’янка, вул. Героїв
по Черкаській області
малосімейних
Майдану, 10а
Лазня
Черкаська обл., Червідсутній
Регіональне відділення
каський р-н, с. Думанці,
по Черкаській області
вул. Благовісна, 89а
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Лазня
Чернівецька обл., Хотинвідсутній
Регіональне відділення
ський р-н, с. Гордівці,
по Чернівецькій області
вул. Мічуріна, 14
ФельдшерськоЧернівецька обл., Кіцвідсутній
Регіональне відділення
акушерський пункт
манський р-н, с. Борівці,
по Чернівецькій області
вул. Головна, 77-а
Двоквартирний житло- Чернівецька обл., Заставвідсутній
Регіональне відділення
вий будинок
нівський р-н, смт Костри
по Чернівецькій області
жівка, пров. Буковинсь
кий, 2
Школа
Чернівецька обл., Нововідсутній
Регіональне відділення
селицький р-н, с. Слобода,
по Чернівецькій області
вул. О. Кобилянської, 6
Будівлі та споруди
Чернівецька обл., Нововідсутній
Регіональне відділення
селицький р-н, с. Строїнці,
по Чернівецькій області
вул. Кобилянська, 2а
Регіональне відділення по Чернігівській області
Лазня-пральня
Чернігівська обл., ІчнянПАТ «БЛОК АГРОСВІТ», код Регіональне відділення
(на 20 місць)
ський р-н, смт Парафіївка, ЄДРПОУ 00372612
по Чернігівській області
вул. Новозаводська, 10
12-квартирний житло- Чернігівська обл.,
ДП «Новгород-Сіверське
Регіональне відділення
вий будинок
м. Новгород-Сіверський,
ПМК-212»
по Чернігівській області
вул. Залінійна, 21-А
ВАТ «Чернігівводбуд»,
код ЄДРПОУ 01037703
(в стадії припинення)
Школа

Чернігівська область, Кувідсутній
ликівський р-н, с. Авдіївка,
вул. Шкільна, 1
Школа
Чернігівська обл., Новідсутній
сівський р-н, с. Плоске,
вул. Мірошника, 5а
Прибудова до 108Чернігівська обл., Привідсутній
квартирного житлово- луцький р-н, смт Ладан,
го будинку для роботи вул. Заводська, 30
з дітьми
Магазин «Універсам» Чернігівська обл., Привідсутній
луцький р-н, смт Ладан,
вул. Миру, 19-А
Цегельний завод
Чернігівська обл., м. Бахвідсутній
мач, вул. Східна, 94
Котельня зі встановле- Чернігівська обл., м. Червідсутній
ним обладнанням
нігів, вул. Інструментальна, 14-а
Цегельний завод
Чернігівська обл., смт Варвідсутній
ва, вул. Зарічна, 80
Житловий будинок
Чернігівська обл., ГороДП «Ковальовський спирднянський р-н, с. Тупичів, товий завод», код ЄДРПОУ
вул. Зелена, 6-а
00375349
Житловий будинок
Чернігівська обл., ГороДП «Ковальовський спирднянський р-н, с. Тупичів, товий завод», код ЄДРПОУ
вул. Зелена, 9-а
00375349
Будівля культурноЧернігівська обл., КулиСГВК «Колос»,
спортивного призна- ківський р-н, с.Грабівка,
код ЄДРПОУ 30894176
чення
вул. Шкільна, 2-а
Клуб
Чернігівська обл., Талалавідсутній
ївський р-н, с. Слобідка,
вул. Перемоги, 16
2-а черга теплиці
Чернігівська обл., м. Ніжин,
відсутній
вул. Носівський шлях, 25
Одноквартирний жит- Чернігівська обл., Ріпвідсутній
ловий будинок з гос- кинський р-н, с. Вербичі,
подарським блоком
вул. Садова, 8
Одноквартирний жит- Чернігівська обл., Ріпвідсутній
ловий будинок з гос- кинський р-н, с. Вербичі,
подарським блоком
вул. Садова, 9
Одноквартирний жит- Чернігівська обл., Ріпвідсутній
ловий будинок з гос- кинський р-н, с. Вербичі,
подарським блоком
вул. Перемоги, 2
Одноквартирний жит- Чернігівська обл., Ріпвідсутній
ловий будинок з гос- кинський р-н, с. Вербичі,
подарським блоком
вул. Перемоги, 4-а
Одноквартирний жит- Чернігівська обл., Ріпкинвідсутній
ловий будинок з гос- ський р-н, с. Павлівка,
подарським блоком
вул. Нова, 20
Школа
Чернігівська область,
УКБ Чернігівської обласної
смт Козелець, вул. Собор- державної адміністрації,
ності, 70
код ЄДРПОУ 04014246
Регіональне відділення по м. Києву
Кафе на 50 місць
м. Київ, вул. Сергія
відсутній
Лазо, 5-б
Розширення вим. Київ, бульвар
ДВП «Будремкомплект», код
робничої бази ДВП
А.Вернадського, 36-В
ЄДРПОУ 25285647
«Будремкомплект»
Апарат Фонду
Оздоровчий комплекс Івано-Франківська обл.,
Національний банк України,
«Прикарпаття»
м. Яремче, вул. Грушевкод ЄДРПОУ 00032106
ського, 7
Шахта № 10 «НовоВолинська обл., Іваничів- ДП «Дирекція по будівниволинська»
ський р-н, с. Поромів
цтву об’єктів», код ЄДРПОУ
00179737

__________________
* Орган управління, який пропонував об’єкт на приватизацію.

Міністерство аграрної
політики України
Міністерство аграрної
політики України
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Міністерство аграрної
політики України
Міністерство аграрної
політики України
Міністерство аграрної
політики та продовольства України
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Регіональне відділення
по Чернігівській області
Чернігівська обласна
державна адміністрація

Регіональне відділення
по м. Києву
Регіональне відділення
по м. Києву

Національний банк
України
Міністерство енергетики
та вугільної промисловості України

Додаток 5
до наказу ФДМУ
від 27.03.2018 № 447

Перелік
об’єктів соціально-культурного призначення
Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Вінницькій області
Їдальня з обладнанням
Вінницька обл., Жме- ТОВ «Альба-Трікс», код
Регіональне віддіпл. 312,0 м2
ринка, вул. АсмолоЄДРПОУ 33553089
лення по Вінницькій
ва, 50
області
Лазня з обладнанням
Вінницька обл., ТоТОВ «Агрокомплекс « ЗеРегіональне віддіпл. 191,7 м2
машпільський р-н, смт лена долина», код ЄДРПОУ
лення по Вінницькій
Томашпіль, вул. Завод- 32721857
області
ська, 10а
Їдальня з обладнанням
Вінницька обл.,
ПАТ «Могилів- Подільський
Регіональне віддіпл. 355,12 м2
м. Могилівконсервний завод», код
лення по Вінницькій
Подільський, вул. Дні- ЄДРПОУ 00373965
області
стровська, 60
Їдальня з обладнанням (час- Вінницька обл., Він
Пултівецька сільська рада,
Регіональне віддітина приміщень в будівлі
ницький р-н, с. Пулкод ЄДРПОУ 00373965
лення по Вінницькій
торгівельного комплексу літ.А тівці, вул. Революцій- 04330332
області
загальною площею 448,9 м2, на, 1а
у т.ч.: на 1-му поверсі з
№7-1 по №7-16; №№8-2, 8-3
площею 294,6 м2; підвальні
приміщення з №1-1 по № 1-3
площею 154,3 м2 та 12 одиниць обладнання)
Регіональне відділення по Дніпропетровській області
Ідальня
м. Дніпро, острів Файн- Філія ПАТ «Судноплавна ком- Регіональне віддіберга, 11
паіня «Укррічфлот» «Дніпропе- лення по Дніпропетровський річковий порт», код тровській області
ЄДРПОУ 24986218
Турбаза «Сосновий бор»
Дніпропетровська обл., ПАТ «Дніпропетровський
Регіональне віддіНовомосковський р-н, трубний завод», код ЄДРПОУ лення по Дніпропес. Орлівщина, пров.
05393122
тровській області
Лісний, 8
Дитяча дача «Сосенка»
Дніпропетровська
ПАТ «Дніпропетровський
Регіональне віддіобл., Новомосковський трубний завод», код ЄДРПОУ лення по Дніпропер-н, с. Орлівщина,
05393122
тровській області
пров. Лісний, 8а
Санаторій-профілакторій
Дніпропетровська обл., ПАТ «Південний ГЗК», код
Регіональне віддіКриворізький р-н,
ЄДРПОУ 191000
лення по Дніпропес. Кудашево
тровській області
Шаховий клуб
50026, Дніпропетров- Публічне акціонерне товаРегіональне віддіська обл., м. Кривий
риство «Південний гірничо- лення по ДніпропеРіг, площа Гірницької
збагачувальний комбінат»,
тровській області
Слави, 4
код ЄДРПОУ 00191000
Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

№ 37 (1161)

3

відомості
приватизації
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Назва балансоутримувача або
зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Донецькій області
Пансіонат «Блакитні озера»
Донецька обл.,
ВАТ «Точмаш», код ЄДРПОУ
м. Лиман, с. Щурове, 14300579
вул. Соборна, 20/1
База відпочинку «Вертикаль» Донецька обл.,
ВАТ «Трест Донецькшахто
м. Лиман, с. Щурове, проходка», код ЄДРПОУ
вул. Соборна,102
00180841
Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Орган управління

Регіональне відділення по Донецькій
області
Міністерство енергетики та вугільної
промисловості
України
Клуб
Донецька обл., м. То- ПрАТ «Курдюмівський завод Регіональне віддірецьк, смт Курдюмівка, кислототривких виробів», код лення по Донецькій
вул. Керамічна, 2б
ЄДРПОУ 00293545
області
Пансіонат «Мебельщик»
Донецька обл., МанТОВ «АРП», код ЄДРПОУ
Регіональне віддігушський р-н, смт Ялта, 32397798
лення по Донецькій
вул. Нахімова, 45а
області
Єдиний майновий комплекс Донецька обл., м. Свя- Підприємство «Владислава» Регіональне віддідитячого оздоровчого табору тогірськ, вул. Івана
Всеукраїнської організації
лення по Донецькій
«Голубок»
Мазепи, 29
інвалідів «Союз організацій ін- області
валідів України», код ЄДРПОУ
31083925
Регіональне відділення по Житомирській області
Лазня
Житомирська обл.,
ПСП «Красноставське», код
Регіональне віддіЛугинський р-н, с. Крас- ЄДРПОУ 5477244
лення по Житомирностав, вул. Центральській області
на, 31-а
Їдальня
Житомирська обл.,
СТОВ «Радовель», код
Регіональне віддіОлевський р-н, с. Ра- ЄДРПОУ 05418780
лення по Житомирдовель, вул. Миколи
ській області
Хоречка, 21
Їдальня
Житомирська обл., Лу- ПСП «Красноставське», код Регіональне віддігинський р-н, с. Крас- ЄДРПОУ 5477244
лення по Житомирностав, вул. Центральській області
на, 47-а
Регіональне відділення по Івано-Франківській області
Єдиний майновий комплекс м. Івано-Франківськ,
Підприємство «ІНІН» Громад- Міністерство соколишнього державного під- вул. В. Симоненка, 1
ської організації «Всеукраїн- ціальної політики
приємства «ІНІН»
ська організація Союз осіб
України
з інвалідністю України», код
ЄДРПОУ 32604934
Регіональне відділення по Львівській області
База відпочинку «Гребенів»
Львівська обл., Сколів- ПАТ «Автотранспортне підРегіональне віддіський р-н, с. Гребенів приємство «Західводбуд», код лення по Львівській
ЄДРПОУ 1034998
області
Регіональне відділення по Миколаївській області
Майновий комплекс колиш- Миколаївська обл., Ми- ПАТ «Радсад», код ЄДРПОУ Регіональне віддінього піонерського табору
колаївський р-н, с. Рад- 00413989
лення по Миколаївсад, вул. Миру,1А
ській області
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Назва балансоутримувача або
Орган управління
зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Одеській області
Побутовий комплекс
Одеська обл., м. Рені, ПАТ «Одеснафтопродукт»,
Регіональне віддівул. 28 Червня, 282а
код ЄДРПОУ 03482749
лення по Одеській
області
Медпункт
Одеська обл.,
ПАТ «Завод «Тіра», код
Регіональне віддім. Білгород-Дністров ЄДРПОУ 01430950
лення по Одеській
ський, вул. Кишинівобласті
ська, 32
Їдальня
Одеська обл., м. Ізмаїл, ПАТ Ізмаїльський завод таро- Регіональне віддіАеродромне шосе, 2-б пакувальних виробів «Дунай- лення по Одеській
Пак», код ЄДРПОУ 383716
області
База відпочинку «Дорожник» Одеська обл., ТаПАТ «Південьзахідшляхбуд»,
Регіональне віддітарбунарський р-н,
код ЄДРПОУ 03449841
лення по Вінницькій
с. Приморське, курорт
області
«Расєйка», вул. Радостная, 59
Спортивна база відпочинку
Одеська обл., Ізмаїль- Ізмаїльська філія ДП «Адміні- Міністерство інфра«Портовик»
ський р-н, с. Озерне, страція морських портів Укра- структури України
вул. Польова, 19
їни», код ЄДРПОУ 38728402
Регіональне відділення по Полтавській області
Їдальня-магазин
Полтавська обл., ГлоТОВ «Новомосковськ Агро», Регіональне віддібинський р-н, с. Ново- код ЄДРПОУ 33014041
лення по Полтавмосковське, вул. Весській області
няна, 13/2
Лазня
Полтавська обл., Гло- ТОВ ІПК «Полтавазернопро- Регіональне віддібинський р-н, с. Степо- дукт», код ЄДРПОУ 31059651 лення по Полтавве, пров. Парковий, 13
ській області
Їдальня
Полтавська обл., ГлоТОВ ІПК «Полтавазернопро- Регіональне віддібинський р-н, с. Степо- дукт», код ЄДРПОУ 31059651 лення по Полтавве, вул. Шкільна, 4
ській області
Єдиний майновий комплекс м. Полтава,
Міністерство
державного підприємства
пров. Носова Віктора, 2
аграрної політики
«Полтавський державний
та продовольства
навчально-курсовий комбінат
України
агропромислового комплексу», код ЄДРПОУ 24567102
Регіональне відділення по Сумській області
Дитячий оздоровчий табір
Сумська обл., ШостПрАТ «Шосткинський завод Регіональне віддікинський р-н, с/р
хімічних реактивів», код
лення по Сумській
Собицька, «Малий
ЄДРПОУ 05761264
області
бір» урочище, квартал
№2 (б/н)
База відпочинку (58 об’єктів) Сумська обл., Шосткин- ПрАТ «Шосткинський завод Регіональне віддіський р-н, с/р Собиць- хімічних реактивів», код
лення по Сумській
ка, «Малий бір» урочи- ЄДРПОУ 05761264
області
ще, квартал №2 (б/н)
Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

Адреса об’єкта
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Назва балансоутримувача або
зберігача, код ЄДРПОУ
Регіональне відділення по Харківській області
Їдальня
Харківська обл., Крас- відсутній
нокутський р-н, селище
Ковалівське, вул. Скотар Віри, 10-а
Їдальня з майном
Харківська обл., Харків- відсутній
ський р-н, с. Тернова,
вул. Світла, 2в
Їдальня
Харківська обл.,
відсутній
м. Куп’янськ, вул. Ювілейна, 72
Лазне-пральний комбінат
Харківська обл.,
ТДВ «Агрофірма «ГлобівКраснокутський р-н,
ська», код ЄДРПОУ 00412406
с. Городнє, вул. Центральна, 5
Єдиний майновий комплекс Харківська обл.,
ТОВ фірма «Інстрок ЛТД»,
бази відпочинку «Росінка»
Вовчанський р-н,
код ЄДРПОУ 14082591
с. Революційне,
вул. Росяна,1
Регіональне відділення в Херсонській області,
Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Недіючий літній кінотеатр
Херсонська обл.,
ВАТ «Херсонський бавовня«Текстильник»
м. Херсон, селище
ний комбінат», код ЄДРПОУ
Текстильне, вул. 1-ша 00306710
Текстильна, 1-а
Назва об’єкта, код ЄДРПОУ

Адреса об’єкта

Орган управління
Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області
Регіональне відділення по Харківській області
Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України

Регіональне відділення по Херсонській області,
Автономній Республиці Крим та м.
Севастополі

Регіональне відділення по Черкаській області
Черкаська обл.,
ЗАТ «Тальнівський щебзаРегіональне віддім. Тальне,
вод», код ЄДРПОУ 01375038 лення по Черкаській
вул. Кар’єрна, 1
області
Регіональне відділення по Чернівецькій області
Їдальня на 330 місць
Чернівецька обл.,
ТОВ «Машзавод», код ЄДРегіональне відм. Чернівці, вул. Прут- РПОУ 00217685
ділення по Черніська, 16-Б
вецькій області
Регіональне відділення по м. Києву
Сауна
м. Київ, вул. АкадеФілія «Холодокомбінат №4» Регіональне віддіміка Білецького, 34,
ПП «Рось», код ЄДРПОУ
лення по м. Києву
літера В
33370274
Апарат Фонду
Єдиний майновий комплекс
м. Київ, вул. КирилівДержавний комітет
державного спеціалізованого ська, 160
телебачення
підприємства «Укртелефільм»,
і радіомовлення
код ЄДРПОУ 35524710
України
Лазня з обладнанням

Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду

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

Назва органу
управління

1

Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України
Міністерство освіти
і науки України

2
3
4
5
6

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла
Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла
Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла
Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла
Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла
Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20
02125094, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла
Коцюбинського, м. Вінниця, вул. Острозького, 32, тел. (0432) 26-52-20

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна пло- вартість майна за незамісцезнаходження
номер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
–
21100, м. Вінниця, вул. Острозь4,0
36 256,00
кого, 31
–
21100, м. Вінниця, вул. Острозь4,0
36 256,00
кого, 31
–
21000, м.Вінниця, вул. О. Довженка
4,0
36 256,00
(колишня Ленінградська), 31
–
21000, м. Вінниця, вул. О. Довженка
4,0
36 256,00
(колишня Ленінградська), 31
–
21100, м. Вінниця, вул. Острозь4,0
36 308,00
кого, 38
–
21100, м. Вінниця, вул. Острозь4,0
36 308,00
кого, 38

найменування
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
коридору на 2-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 3 (літ. А)
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
коридору на 4-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 3 (літ. А)
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
на 6-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А)
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
на 6-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 1 (літ. А)
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
на 6-му поверсі (у лівому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А)
Нерухоме майно – частина нежитлового вбудованого приміщення
на 6-му поверсі (у правому крилі) гуртожитку № 4а (літ. А)

максимально можливий
строк оренди
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні
2 роки 364 дні

мета використання
Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету
Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету
Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету
Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету
Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету
Розміщення телекомунікаційного обладнання, що забезпечує доступ до Інтернету

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини
четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

Назва органу
управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України
2 Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

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

найменування

02497789, Державне підприємство «ДДПІ житлового і цивільного будівництва «ДНІПРО
ЦИВІЛЬПРОЕКТ», м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29, тел. (056) 745-01-12
32495626, Державне підприємство «Дніпровський електровозобудівний завод», м. Дніпро,
вул. Орбітальна, 13, тел.: 372-93-10, 790-37-10, 36-06-72, 31-59-22

Нежитлові вбудовані приміщення
Частина даху; частина
внутрішньої поверхні стіни

реєстровий
номер майна
–
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за не- максимально можливий
площа, м2 залежною оцінкою, грн
строк оренди
м. Дніпро, вул. Січеславська На21,34
199 934,00
2 роки 11 місяців
бережна, 29
м. Дніпро, вул. Орбітальна, 13
2 552,52;
9 382 336,00
2 роки 11 місяців
6,4
місцезнаходження

мета використання
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
Інше використання нерухомого майна (розміщення сонячної
електростанції)

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
1 Донецька обласна дер- 00194317, ВАТ «Укрцинк», 85102, Донецька обл., м. Костянтинівка, Нежитлові вбудовані приміщення, у т. ч.: 1-го по- 00194317.28. АААДЕЖ556 Донецька обл., м. Костянтинів79,2
238 100,00
жавна адміністрація
вул. Богдана Хмельницького, 1, тел. (06272) 2-30-50
верху – 65,7 м2 та 2-го поверху –13,5 м2 будівлі
ка, вул. Європейська, 13

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Закарпатській області в оголошенні про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви, опублікованому в газеті «Відомості приватизації» № 33 (1157) від 23.04.2018 на стор.
3, щодо об’єкта поз. 3 –  приміщення підвального поверху (поз. 38-43) будівлі адміністративного корпусу літ А-А' площею 117,1 м2, балансоутримувач: Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14, адресу об’єкта слід читати: «Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Масарика Томаша, 32».

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна
вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
м. Запоріжжя, вул.
18,2
55 909,00
2 роки 11 місяців
Розміщення суб'єкта господарювання,
Патріотична, 74а
що провадить діяльність у сфері права

найменування

00190414, ДП «Український науково-дослідний інститут спеціальних сталей, сплавів та феро- Частина нежитлового приміщення № 109 (у складі присплавів», 69005, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 74а, тел.: (061) 233-11-36, 233-60-60
міщення № 4) 1-го поверху будівлі корпусу А (літ. А-6)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по Запорізькій області, тел. (061) 226-07-85, 226-07-87, 226-07-88, 226-07-89.
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

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

Назва органу управління

1 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому
нального господарства України
2 Міністерство аграрної політики
та продовольства України
3 Національна поліція України
4 Міністерство інфраструктури
України
5 Міністерство оборони України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер
загальна вартість майна за незалеж- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
майна
площа, м2 ною оцінкоюбез ПДВ, грн
вий строк оренди
38488780.3.ВССЧГН023 Київська обл., Вишгородський
231,03
947 120,00
2 роки 11 місяців Розміщення оздоровчого закладу для дітей
р-н, с. Глібовка
та молоді

найменування

38488780, Державне підприємство «Український інститут інженерно-технічних розвідувань
для будівництва», 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26, тел. (044) 285-63-11

Нерухоме майно

ДНУ «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Леоніда Погорілого», тел. (04571) 7-24-35
40108981, Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України», 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10
20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08307, Київська обл., м. Бориспіль,
тел.: (044) 281-74-96, 281-70-22
Державне підприємство «Київський військовий деревообробний завод», 08298, Київська
обл., смт Коцюбинське, вул. Пономарьов, 17

Нежитлові приміщення в гуртожитку готельного типу «Вогник»
Нежитлова будівля

—

Київська обл., Васильківський р-н,
смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 3
40108981.1.СЖТАЧХ033 Київська обл., м. Вишневе, вул.
Балукова, 24
Приміщення № 2 на 1- му поверсі будівлі го—
Київська обл., м. Бориспіль,
телю з прибудовою ресторану (інв. № 2004)
Аеропорт
Приміщення № 1на 1-му поверсі в будівлі
—
Київська обл., смт Коцюбинське,
«Б. управління під магазин» (інв. № 1)
вул. Пономарьов, 17

53,43

182 900,00

2 роки 11 місяців

47,0

410 200,00

2 роки 364 дні

4,7

156 600,00

2 роки 11 місяців

4,5

32 200,00

2 роки 11 місяців

Розміщення магазину для торгівлі продовольчими товарами з підакцизом
Розміщення магазину з продажу продовольчих
товарів, алкогольних та тютюнових виробів
Розміщення пункту обміну валют
Розміщення кав’ярні без продажу 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 ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п

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

1 Городоцька районна
державна адміністрація
Львівської області
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

00701553, Відділ агропромислового розвитку Городоцької районної державної адміністрації Львівської області, 81500, м. Городок,
вул. Львівська,1а
04728690, ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і
управляючих систем», 79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6, тел. 239-92-00

найменування
Частина нежитлового приміщення площею 17,8 м2, a саме:
приміщення № 5 площею 8,5 м2 та приміщення № 6 площею
9,3 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 48,2 м2
на 1-му поверсі двоповерхового виробничого корпусу

реєстровий
номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незаплоща, м2 лежною оцінкою, грн
Львівська обл., м. Городок,
17,8
145 585,00
вул. Львівська,1а
станом на 31.01.2018
місцезнаходження

Інформація від- м. Львів, вул. Винниченсутня
ка, 30

48,2

737 072,00
станом на 28.02.2018

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців Розміщення офіса
2 роки 11 місяців

мета використання

Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява
про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України
«Про оренду державного та комунального майна».

№ 37 (1161)

7 травня 2018 року

4

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
1 Державне агентВирощувальні ставки № 1, 2, 3, 4, 5,
25592421.50.ААЕЖАЕ432; 25592421.50.ААЕЖАЕ431; 25592421.50.ААЕЖАЕ437; 25592421.50. Одеська обл.,
–
12 174 000,00
2 роки 11 місяців
ство рибного
6, 7, 8, відвідний канал, водовипуски,
ААЕЖАЕ433; 25592421.50.ААЕЖАЕ434; 25592421.50.ААЕЖАЕ435; 25592421.50.ААЕЖАЕ436; Біляївський р-н,
господарства
водозабірні споруди, всасуючий трубо- 25592421.50.ААЕЖАЕ438; 25592421.50.ААЕЖАЕ439; 25592421.50.ААЕЖАЕ440; 25592421.50. Яськивська ОТГ за
України
провід, головний водоналивний канал, ААЕЖАЕ441; 25592421.50.ААЕЖАЕ442; 25592421.50.ААЕЖАЕ443; 25592421.50.ААЕЖАЕ444; межами с. Яськи;
головний скидний канал, канал водо25592421.50.ААЕЖАЕ445; 25592421.50.ААЕЖАЕ446; 25592421.50.ААЕЖАЕ447; 25592421.50. Великодальнівська
забезпечення, літньо-маточні ставки № ААЕЖАЕ448; 25592421.50.ААЕЖАЕ449; 25592421.50.ААЕЖАЕ450; 25592421.50.ААЕЖАЕ459; с/р за межами
13-14, набір трубопроводів, нагульні
25592421.50.ААЕЖАЕ460; 25592421.50.ААЕЖАЕ452; 25592421.50.ААЕЖАЕ451; 25592421.50. с. В. Дальник
ставки № 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8, 9, 10, 11, ААЕЖАЕ453; 25592421.50.ААЕЖАЕ454; 25592421.50.ААЕЖАЕ458; 25592421.50.ААЕЖАЕ455;
12, насосні станції, підвідний канал,
25592421.50.ААЕЖАЕ456; 25592421.50.ААЕЖАЕ457; 25592421.50.ААЕЖАЕ461; 25592421.50.
рибоуловник, скидуючий водопровід,
ААЕЖАЕ462; 25592421.50.ААЕЖАЕ463; 25592421.50.ААЕЖАЕ464; 25592421.50.ААЕЖАЕ465;
ставки, центральний рибозабор
25592421.50.ААЕЖАЕ466; 25592421.50.ААЕЖАЕ467; 25592421.50.ААЕЖАЕ468
2 Державна служба 33113264, 3 Спеціальний центр швидкого
Нежитлові приміщення в одноповер33113264.1.ЖОГЮНФ645
Одеська обл.,
48,5;
255 340,00
2 роки 11 місяців
України з надзви- реагування Державної служби України з над- ховій будівлі № 121
Ананьївський р-н,
91,0;
чайних ситуацій звичайних ситуацій, 66410, Одеська обл.,
с. Жеребкове
68,2
Ананьївський р-н, с. Жеребкове
3 Міністерство
02071062, Одеська національна академія
Частина коридору третього поверху
–
м. Одеса, вул. Ле10,0
110 765,00
2 роки 11 місяців
освіти і науки
харчових технологій, 65039, м. Одеса, вул. учбового корпусу №2 «Б»
вітана, 46а
України
Канатна, 112
4 Міністерство
02071062, Одеська національна академія
Виділена частина приміщення вестибу–
м. Одеса, вул. Дво8,49
123 930,00
2 роки 11місяців
освіти і науки
харчових технологій, 65039, м. Одеса, вул. ля першого поверху п’ятиповерхового
рянська, 1/3
України
Канатна, 112
учбового корпусу №1
5 Міністерство
493008, Одеський державний аграрний
Нежитлові приміщення 16-го поверху
–
м. Одеса, вул. Ка37,0;
385 265,00;
1 рік
освіти і науки
університет, 65012, м. Одеса, вул. Пантелей- та ділянка на даху гуртожитку № 5
натна, 98
9,0
236 283,00
України
монівська, 12
6 Міністерство
02125467, Ізмаїльський державний гумані- Нежитлове приміщення № 11 на
–
Одеська область,
30,4
115 380,00
2 роки 11 місяців
освіти і науки
тарний університет, 68610, Одеська обл.,
першому поверсі двоповерхової прим. Ізмаїл, вул. РеУкраїни
м. Ізмаїл, вул. Репіна, 12
будови до учбового корпусу №1
піна, 12

№
з/п

Назва органу
управління

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а

найменування

реєстровий номер майна

мета використання
Розміщення рибного господарства

Розміщення: кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи; кафе, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи; торговельного об’єкта з продажу
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи, у навчальному закладі
Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
Розміщення редакції засобу масової інформації та
розповсюдження інформаційних програм та передач,
розміщення антен
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

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 РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02071116, Національний університет водного господарства та природокористування,
33028, м. Рівне, вул. Соборна, 11, тел. (0362) 63-32-09

найменування

реєстровий номер майна

Частина вестибуля 1-го поверху навчального корпусу № 2

–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можлимета використання
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
м. Рівне, вул. О. Но14,0
87 525,00
2 роки 11 місяців Розміщення: 7,0 м2 – ксерокопіювальної техніки для надання насевака, 75
ленню послуг із ксерокопіювання документів; 7,0 м2 – торговельного
об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
х

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
найменування
контактний телефон)
Державне агентство рибного 25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, Водовипуск ставка нагульного № 1, інв. № 70007/4
господарства України
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91
Водовипуск ставка нагульного № 2, інв. № 70009/4
Водовипуск ставка нагульного № 3, інв. № 70008/4
Донний випуск ставка нагульного № 1, інв. № 70007/5
Донний випуск ставка нагульного № 2, інв. № 70009/5
Донний випуск ставка нагульного № 3, інв. № 70008/5
Контурна дамба ставка нагульного № 1, інв. № 70007/1
Державне агентство рибного 25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенєвська, Контурна дамба ставка нагульного № 2, інв. № 70009/1
господарства України
82а, м. Київ, 04050, тел. (044) 486-07-91
Контурна дамба ставка нагульного № 3, інв. № 70008/1
Перепуск ставка нагульного № 2, інв. № 70009/6
Роздільна дамба ставка нагульного № 1, інв. № 70007/2
Роздільна дамба ставка нагульного № 2, інв. № 70009/2
Роздільна дамба ставка нагульного № 3, інв. № 70008/2
Усього
х
х
Назва органу управління

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

місцезнаходження

25592421.83. ЧВБИВЧ020
25592421.83. ЧВБИВЧ025
25592421.83. ЧВБИВЧ031
25592421.83. ЧВБИВЧ021
25592421.83. ЧВБИВЧ026
25592421.83. ЧВБИВЧ032
25592421.83. ЧВБИВЧ022
25592421.83. ЧВБИВЧ027
25592421.83. ЧВБИВЧ033
25592421.83. ЧВБИВЧ028
25592421.83. ЧВБИВЧ024
25592421.83. ЧВБИВЧ030
25592421.83. ЧВБИВЧ035
х

вул. Шмідта, 77, с. Софіївка Білозерського району Херсонської області

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн

вул. Шмідта, 77, с. Софіївка Білозерського району Херсонської області

х

13,25
18,67
7,81
24,07
19,26
14,69
37 511,2
35 363,8
37 730,0
15,18
9 766,0
10 526,4
38 428,6
х

максимально можливий строк оренди

мета використання

25 років

Розміщення рибного
господарства

25 років

Розміщення рибного
господарства

х

х

10 978,00
20 530,00
4 844,00
77 869,00
77 860,00
38 420,00
291 442,00
252 799,00
247 134,00
25 796,00
79 501,00
78 849,00
305 999,00
1 512 021,00

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Заяви подаються в окремому конверті
з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Міністерство освіти 02070803, Донецький національний універитет імені Василя Стуса, Приміщення на 4-му поверсі лабораі науки України
вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021, тел. (0432) 50-89-30
торного корпусу

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
–
вул. Свободи, 36, м. Хмельницький
39,38
182 132,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення офіса

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».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській 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

1

Державна фіскальна 39392109, Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні
служба України
(користуванні) Головного управління ДФС у Черкаській області, вул. Хрещатик, 235, м. Черкаси,
тел. (0472) 33-91-18
2 Державна аудитор40479560, Північний офіс держаудитслужби, вул. Січових стрільців, 18, м. Київ, тел. 272-60-18
ська служба України
3 Міністерство освіти 00729051, Відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національноі науки України
го університету садівництва, вул. Незалежності, 21, м. Умань, Черкаська обл., тел. (04744) 3-58-00
4 Міністерство освіти 00493787, Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська,1, м. Умань, Чері науки України
каська обл., тел. (04744) 4-69-89

Частина приміщення 1-го поверху адмінбудівлі

5 Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України
6 Міністерство освіти
і науки України
7 Державна фіскальна
служба України

Підвальне приміщення
4-поверхової адмінбудівлі

00209160, Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, тел.
(0472)33-68-95
05537845, Державний навчальний заклад «Монастирищенський професійний ліцей», вул.
Соборна,129, м. Монастирище, Черкаська обл., тел. (04746) 2-12-62
39292197, Державна фіскальна служба України, майно якої перебуває в оперативному управлінні
(користуванні) Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у
Черкаській області, вул.Хрещатик, 235, м. Черкаси,тел. (04733) 4-25-65

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
39292197.329. АААДЕД795 вул. Хрещатик, 235,
2,0
17 700,00
2 роки
Розміщення банкомата, термінала самообслуговування
м. Черкаси
364 дні

реєстровий номер майна

Невиробниче приміщення
(гараж)
Приміщення на 1-му поверсі
навчально-виробничої майстерні
Частина приміщення коридору
на 1-му поверсі головного навчального корпусу № 1

40479560.4. ОРОУПК047
–
–

–

Приміщення на 1-му поверсі в
–
гуртожитку № 2
Частина приміщень 2-го поверху 39292197.339. ЖДХЮЮД022
адмінбудівлі

місцезнаходження

вул. В. Чорновола, 157,
м. Черкаси
вул. Михайлівська, 129а,
м. Умань, Черкаська обл.
вул. Інститутська, 4,
м. Умань, Черкаська обл.

18,9

30 860,00

30,2

37 100,00

2 роки
364 дні
2 роки
364 дні
2 роки
363 дні

10,37

39 400,00

бульв. Шевченка, 205,
м. Черкаси

10,6

26 400,00

2 роки
364 дні

вул. Тутаївська, 2, м. Монастирище, Черкаська обл.
вул. Ювілейна, 30, м. Кор
сунь-Шевченківський,
Черкаська обл.

16,3

49 600,00

22,44

72 500,00

2 роки
364 дні
2 роки
11 місяців

Розміщення службового автомобіля
Розміщення майстерні
Розміщення: торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів; ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів; буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизщної
групи, у навчальному закладі; інше використання – комп’ютерні послуги
Розміщення складу
Розміщення суб’єкта господарювання, що діє на основі приватної власності
і провадить господарську діяльність з медичної практики
Розміщення офісних приміщень та інші види діяльності, що можливо розмістити в офісних приміщеннях

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за незалеж- максимально можливий
мета використання
площа, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
1 Державна служба України з 38289513, ДПРЗ-1 Управління ДСНС України у Чернівецькій області, 58022, Приміщення 1-го поверху будівлі 38289513.1.ЮПНЧЧМ141 м. Чернівці, вул. Л. Українки, 3б
141,7
567 178,00
5 років
Розміщення складу
надзвичайних ситуацій
м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 3б
гаража-майстерні (літ. В, Д)
станом на 31.01.2018
2 Державна служба статистики 02363066, Головне управління статистики у Чернівецькій області, 58018,
Вбудовані приміщення 1-го повер- 02363066.1.АААДЕЖ416 м. Чернівці, вул. Головна, 249а
103,4
1 012 424,00
2 роки 364 дні
Розміщення магазину-складу (торгівля продовольчими товаУкраїни
м. Чернівці, вул. Головна, 249а, тел./факс (0372) 58-13-55
ху будівлі (літ. А)
станом на 31.01.2018
рами, алкогольними та тютюновими виробами)

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

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».

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

Назва органу управління

1 Національна поліція України
2 Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

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

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за не- максимально можлимісцезнаходження
номер майна
площа, м2 залежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Частина нежитлового приміщення на 1-му по–
Чернігівська обл., смт Кули3,0
4 672,11
2 роки 364 дні
версі адміністративної будівлі А-1, А1-1, А3-1
ківка, вул. Миру, 95
Приміщення будівлі гаража
–
Чернігівська обл., м. Ніжин,
199,2
119 555,15
2 роки 364 дні
вул. Космонавтів, 90
найменування

40108651, Головне управління Національної поліції в Чернігівській області, 14000, м. Чернігів, просп. Перемоги, 74, тел.:
(0462) 619-110, (0462) 678-363
33965532, Спеціальний авіаційний загін Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Космонавтів, 90, тел.: (0463) 12-30-20, 14-51-60

мета використання
Розміщення кавового
апарата
Розміщення складського приміщення

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можплоща, м2 лежною оцінкою, грн ливий строк оренди
1 Міністерство охорони здоров’я 26385055, Державна установа «Науково-практичний медичний Нерухоме майно – частина нежитлового при–
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола,
4,0
78 270,00
2 роки 11 місяців
України
центр дитячої кардіології та кардіохірургії», 04050, м. Київ,
міщення
28/1 (на 1-му та 4-му поверхах
станом на 28.02.2018
вул. Мельникова, 24, тел./факс 206-50-10, 284-03-11
лікувального корпусу № 1)
2 Міністерство регіонального розви- 38283024, Державне підприємство «Науково-дослідний
Нерухоме майно – нежитлові приміщення: на 3, 4, 38283024.1.ЯНХЖФО002 м. Київ, просп. Валерія Лобанов- 2 748,70
43 612 934,00
2 роки 11 місяців
тку, будівництва та житлово-кому інститут будівельного виробництва», 03110, м. Київ,
5-му поверхах будівлі літ. «Е» площею 1 217,1м2;
ського, 51
станом на 31.12.2017
2
на 1-му, 2-му поверхах літ. «В» площею 581,8 м ;
нального господарства України
просп. Валерія Лобановського, 51, тел. (044) 248-88-89
на 1, 2, 3-му поверхах будівлі літ. «Ж» площею
757,1 м2; у корпусі (4) площею 192,7 м2

№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі
товари (2 торговельних автомати)
Провадження виробничої діяльності – виробництво сонячних
панелей (1531,6 м2), розміщення фірмового магазину продукції
власного виробництва (сонячних батерей та комплектуючих до
них – 817,7 м2), розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (399,4 м2)

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

7 травня 2018 року

№ 37 (1161)

5

відомості
приватизації

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОвЕдЕННЯ ÊОНÊуРÑів На ПРавО ОРЕНди майНа
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
Рв ФдМу пО М. києву пРО пРОведеННЯ кОНкуРсу
з викОРистАННЯМ вІдкРитОстІ пРОпОНувАННЯ РОзМІРу
ОРеНдНОї плАти зА пРиНЦипОМ АукЦІОНу НА пРАвО
ОРеНди деРжАвНОгО МАйНА

 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 10
загальною площею 6,4 м2, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і природокористування України, за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 11.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 96 700,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
505,62 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення; сплата гарантійного внеску
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 3 033,73 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 – РВ 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 – частини нежитлового приміщення площею 6,4 м2 за адресою: м. Київ, вул. Героїв
Оборони, 11, 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; 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 витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику (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 укладання або не підписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у
розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу,
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 пункту 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 40 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.20 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ
ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 2. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлове приміщення 1-го поверху навчального корпусу № 6 загальною площею
83,25 м2, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і природокористування України, за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 17.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2017 становить 1 354 100,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
4673,46 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення буфету, що не
здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі; сплата гарантійного
внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 28 040,76
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 – РВ 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
державного нерухомого майна – нежитлового приміщення загальною площею 83,25 м2
за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 17; 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; 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 витрат 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 не підписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у
розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу,
у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 пункту 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 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 16.00 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
 3. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові
приміщення загальною площею 165,8 м2 за адресою: м. Київ, Львівська площа, 14
(антресоль навчального корпусу № 7), що перебувають на балансі ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31 січня
2018 року становить 3 642 010,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
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Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить 12
384,04 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення їдальні, що не здійснює
продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (орендна ставка 4 %); сплата
гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних
плат – 74 304,24 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 – РВ 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 165,8 м2 за адресою:
м. Київ, Львівська площа, 14 (антресоль навчального корпусу № 7), що перебувають на
балансі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
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; забезпечувати
збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки,
утримувати 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 витрат 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 укладання або
не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за
результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та
50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати за шість місяців; 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 пункту 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 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.30 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
 4. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
приміщення їдальні в гуртожитку № 3 загальною площею 105,0 м2, що перебуває на балансі ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 4.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 1 751 200,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
9 156,63 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного
внеску становить шість стартових орендних плат – 54 939,76 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 – РВ 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 – частини
нежитлового приміщення площею 105,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Желябова, 4, 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; 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 витрат за виконану незалежну
оцінку об’єкта оренди платнику (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 укладання або не
підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 %
балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 %
до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 пункту 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 5 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.50 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
 5. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина приміщень сушильних кімнат на третьому, шостому, восьмому поверхах
гуртожитку № 7 загальною площею 6,0 м2, що перебувають на балансі Київського
національного університету будівництва і архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Валерія Лобановського, 10.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 92 900,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
404,79 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення; сплата гарантійного внеску
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 2 428,74 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 – РВ 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 – частини нежитлового приміщення площею 6,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Валерія Лобановського, 10, 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; 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 витрат 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 не підписання у встановлений термін
договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у
розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні
50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з
орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10
робочих днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 50 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.20 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ
ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 6. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
приміщення пральні на першому поверсі гуртожитку № 4 загальною площею
4,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва
і архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 5.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 54 296,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить 236,58 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення; сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
1 419,50 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 – РВ 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 – частини нежитлового приміщення
площею 4,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 5, 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; 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 витрат 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 не
підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна
переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 %
балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 %
до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих
днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 пункту 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 50 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.40 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ
ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 7. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина приміщення комори на другому поверсі гуртожитку № 2 загальною площею
2,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва
і архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 11/14.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 30 910,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
134,69 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення; сплата гарантійного внеску
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 808,11 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 – РВ 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 – частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Київ,
вул. Волинська, 11/14, 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; 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 витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних
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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 не підписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 %
до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 пункту 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 50 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.00 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
 8. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина
приміщень кухонь на третьому, п’ятому, шостому поверхах гуртожитку № 6 загальною площею 6,0 м2, що перебувають на балансі Київського національного університету будівництва і архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 4.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
30.11.2017 становить 87 222,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
380,05 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення; сплата гарантійного внеску
(розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат – 2 280,32 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 – РВ 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 – частини нежитлового приміщення площею 6,0 м2 за адресою:
м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 4, 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; 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 витрат 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 на 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 не підписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 %
до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 50 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 12.20 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформація за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ
ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 9. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – споруда № 2 загальною площею 12,24 м2, реєстровий номер майна
03922125.1.ЮЖВЦСД813, що перебуває на балансі Національного музею народної
архітектури та побуту України, за адресою: м. Київ, с. Пирогів.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2017 становить 121 940,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство культури
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
841,71 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; сплати гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних плат –
5 050,26 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 – РВ 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 – споруди № 2 загальною площею 12,24 м2 за адресою: м. Київ, с. Пирогів 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; 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 витрат 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 не підписання у встановлений термін договору оренди державного
нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної
плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бю-
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джету та 50 % балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати
та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу, у співвідношенні 50 %
до державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів
від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 пункту 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 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
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).
 10. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – частина нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу № 2, літера А загальною площею 6,0 м2, що перебуває на балансі Київського національного
лінгвістичного університету, за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 3.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2017 становить 135 762,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і науки
України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
1 093,31 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення ксерокопіювальної
техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів – 2,0 м2, торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначаються
для навчальних закладів, – 2,0 м2, надання послуг з друку документів – 2,0 м2; сплата
гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість стартових орендних
плат – 6 559,86 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 – частини нежитлового приміщення площею
6,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Лабораторна, 3, 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; 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 витрат 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 не підписання у встановлений термін договору оренди державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвійної орендної плати,
визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 50 % до державного бюджету та
50 % балансоутримувачу; 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 майбутніх платежів з орендної плати та
перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні 50 % до
державного бюджету та 50 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від
дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 10 % від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.20 на 10-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ
ФДМУ по м. Києву (кімн. 102).
 11. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 90,3 м2 за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25 (на 4-му поверсі будівлі літ. «А»), що перебувають на балансі ДП
«Державний проектний інститут «Діпроверф».
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31 січня
2018 року становить 1 389 100,00 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – березень 2018 року становить
21 574,12 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення офіса (орендна
ставка 18 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить шість
стартових орендних плат – 129 444,72 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 90,3 м2, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Преображенська, 25
(на 4-му поверсі будівлі літер «А») та перебуває на балансі ДП «Державний проектний
інститут «Діпроверф» 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; 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 витрат 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 не підписання 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; 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 майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу
у співвідношенні 70 % до державного бюджету та 30 % балансоутримувачу; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати за шість місяців; 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 5% від початкової плати торгів.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 9.10 на 10-й календарний день після дати опублікування цієї інформації за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ
по м. Києву (кімн. 102).
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали (для
об’єктів 1 – 11):
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, які підтверджують гарантійний внесок; 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 оголошенні 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 в 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).
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел.: (044) 281-00-21, 281-00-22.

ПіДСУМКи
ІНФОРМАЦІЯ
Рв ФдМу пО зАкАРпАтськІй ОблАстІ пРО РезультАти
кОНкуРсу НА пРАвО ОРеНди деРжАвНОгО
НеРухОМОгО МАйНА, щО вІдбувсЯ 23.04.2018

За результатами конкурсу на право оренди державного нерухомого майна: вбудованого приміщення (поз. 20) площею 15,2 м2 у споруді для контролю вантажного
транспорту (літ. Б) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1, що обліковується на балансі Державної фіскальної служби
України та перебуває в оперативному управлінні Закарпатської митниці ДФС, переможцем визнано ТОВ «АЕРОПОРТ КиЇВ КАРГО».

ІНФОРМАЦІЯ
Рв ФдМу пО хАРкІвськІй ОблАстІ пРО дОдАткОве
зАсІдАННЯ кОНкуРсНОї кОМІсІї щОдО визНАчеННЯ
НОвОгО пеРеМОжЦЯ кОНкуРсу НА пРАвО ОРеНди
деРжАвНОгО МАйНА, щО вІдбулОсЯ 19.04.2018

1. За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, проведеного 10.04.2018 (додаткове засідання від 19.04.2018), на право укладення договору оренди державного майна, а саме:
нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі
гуртожитку № 10, інв. № 10132000019, літ. А-5, загальною площею 3,0 м2 за адресою:
м. Харків, пров. Дизайнерський, 4, що перебуває на балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», конкурсною комісією прийнято
рішення вважати конкурс таким, що не відбувся.
2. інформацію про підсумки конкурсу з використанням відкритості пропонування
розміру орендної плати за принципом аукціону, проведеного 10.04.2018, на право оренди державного майна: нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-10 на 1-му
поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 10, інв. № 10132000019, літ. А-5, загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський, 4, що перебуває на
балансі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
(переможець конкурсу – ФОП Лесик Д. О.), вважати недійсною.

ІНФОРМАЦІЯ
Рв ФдМу пО хАРкІвськІй ОблАстІ пРО пІдсуМки кОНкуРсу
НА пРАвО ОРеНди деРжАвНОгО МАйНА, щО вІдбувсЯ 23.04.18

За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна: 2-поверхова
будівля пральні (цех № 2), інв. № 10300, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ24.1,
літ. Б-2, загальною площею 1 422,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а,
що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним
умовам його проведення, – ТОВ «АВТОРАЙ ПЛЮС».

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

ІНФОРМАЦІЯ
кев М. львОвА пРО пРОведеННЯ кОНкуРсу
НА пРАвО ОРеНди НеРухОМОгО вІйськОвОгО МАйНА

Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Львова, адреса: 79007, м. Львів, вул. Батуринська, 2.
Місцезнаходження об’єктів: м. Львів, вул. Луганська, 3, військове містечко № 288.
 Лот № 1: нежитлова будівля механічної майстерні (інв. № 54) площею
482,2 м2 та частина технічного майданчика № 11 з асфальтобетонним покриттям площею 340,0 м2 (загальною площею 822,2 м2).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить 20 095,75
грн (без ПДВ). Використання нерухомого військового майна: будівля під розміщення
виробничо-складських приміщень (інше використання нерухомого майна) та технічний
майданчик під розміщення та складування матеріалів, обладнання та техніки (інше використання нерухомого майна).
 Лот № 2: нежитлова будівля деревообробної майстерні інв. № 55 площею
785,7 м2 та частина технічного майданчика № 11 з асфальтобетонним покриттям площею 625,0 м2 (загальною площею 1 410,7 м2).
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць оренди – лютий 2018 року становить 34 867,92
грн (без ПДВ). Використання нерухомого військового майна: будівля під розміщення
виробничо-складських приміщень (інше використання нерухомого майна) та технічний
майданчик під розміщення та складування матеріалів, обладнання та техніки (інше використання нерухомого майна).
Основні вимоги до умов договору та експлуатації об’єктів:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижче, ніж на аналогічних об’єктах інших
форм власності. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному корегуванню
на індекс інфляції згідно з вимогами чинного законодавства України; використання
нерухомого військового майна відповідно до цільового призначення, визначеного
умовами конкурсу; термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців. Продовження дії
договору оренди можливе за умови дотримання істотних умов договору відповідно
до чинного законодавства та погодження з органом військового управління; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна
протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; виконання поточного
та капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації
витрат на їх здійснення; зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованих
приміщеннях та майданчиках токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і
матеріали, забезпечити протипожежну безпеку об’єкта оренди; зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря
та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; зобов’язання щодо
дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно в належному стані, не гіршому ніж на момент
передачі його в оренду; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення; забезпечення
зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не
меншому ніж тримісячна орендна плата за перший (базовий) місяць, який вноситься
протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за останні
три місяці оренди; заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на
орендоване майно; мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Документи для участі у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день після публікації
цієї інформації в приміщенні актового залу КеВ м. Львова.
Телефон для довідок з питань конкурсу (032) 255-74-80.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та такі документи:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом копії установчих документів; належним чином оформлену довіреність, видану представнику
юридичної особи з наданням повноважень, та документ, що посвідчує представника юридичної особи; завірену належним чином копію звiту про фiнансовi результати
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської i кредиторської заборгованості за
останній рік; довiдку вiд учасника конкурсу про те, що стосовно нього не порушено
справу про банкрутство.
б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: посвідчену нотаріусом копію свідоцтва
про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним
чином копію декларацiї про доходи або завiрену в установленному порядку копiю звiту
суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника єдиного податку; належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи з наданням
повноважень, та копію документа, що посвідчує представника фізичної особи;
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в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання
щодо сплати орендної плати (завдатку та гарантії); додатковi пропозицii до договору оренди; платіжне доручення з відміткою банківської установи щодо перерахування суми конкурсної застави (гарантії) в розмірі шести стартових орендних плат;
повiдомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
Під час проведення конкурсу та укладення договору оренди буде забезпечено виконання вимог Указу Президента України від 16.09.2015 №549/2015 «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування
персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

ІНФОРМАЦІЯ
Навчально-спортивної бази літніх видів спорту
Міністерства оборони України про оголошення
конкурсу на право укладення договору оренди

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Навчальноспортивна база літніх видів спорту Міністерства оборони України, адреса: 79007,
м. Львів, вул. Клепарівська, 39а.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлових приміщень
третього поверху площею 1 298,4 м2 та антресолі вихід з другого на третій поверх площею 51,4 м2 будівлі № 81 «Тир з підвалом», військове містечко № 199
за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська 39а.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2018 становить 18 445 660,00 грн без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати становить 153 713,83 грн без ПДВ за
базовий місяць оренди – травень 2018 р. за умови використання для розміщення
приватного навчального закладу. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному
корегуванню на індекс інфляції згідно з чинним законодавством.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з орендною платою,
визначеною за базовий місяць, але не нижчий, ніж на аналогічних об’єктах інших форм
власності; використання нежитлового приміщення за цільовим призначенням; компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію;
компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом 15 днів з моменту оголошення результатів конкурсу; виконання поточного або
капітального ремонту орендованого майна за рахунок орендаря без компенсації витрат
на їх здійснення; зобов’язання не зберігати і не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити
протипожежну безпеку об’єкта оренди; зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з
постачальними організаціями; зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримувати майно
в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду; зобов’язання
виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з метою дотримання екологічних
норм експлуатації приміщення; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної
плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата, який
вноситься протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за
останній місяць оренди; орендар не має права на приватизацію (викуп) орендованого
майна; мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендованого
майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013
№ 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності», зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 01.03.2013 за № 346/22878, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської
i кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього
не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвідчує особу
учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; декларацію про доходи або завірену
в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;
в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування оренди – зобов’язання
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та забезпечення виконання зобов’язання
щодо сплати орендної плати (завдатку), додаткові пропозиції до договору оренди;
повідомлення про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника
конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 календарних днів
до дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться о 10.00 на 21-й календарний день після публікації цієї
інформації в кабінеті відділу матеріально-технічного забезпечення Навчальноспортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України за адресою:
м. Львів, вул. Клепарівська, 39а. Телефон для довідок (032) 233-73-63.

ІНФОРМАЦІЯ
Білгород-Дністровської КЕЧ району про проведення
конкурсу на право укладення договору оренди
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Білгород-Дністровська
КЕЧ району, адреса: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення в одноповерховій будівлі (чайної), інв. № 24, на території в/м № 3: приміщення 1-го поверху
площею 102,89 м2 та приміщення підвалу площею 69,11 м2, загальною площею
172,0 м2 за адресою: Одеська обл., Роздільнянський р-н, с. Кучурган, вул. Гагаріна.
Мета використання – розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і надають послуги з перевезення до доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба), орендна ставка – 18 %.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
15.03.2018 становить: 121 656,00 грн – приміщення 1-го поверху площею 102,89 м2
та 61 286,00 грн – приміщення підвалу площею 69,11 м2.
Стартова орендна плата становить без урахування ПДВ 1 216,56 грн та
612,86 грн (за базовий місяць – лютий 2018 р.)
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Балансоутримувач об’єкта оренди: Білгород-Дністровська КЕЧ району.
Орган, уповноважений управляти майном: Міністерство оборони України.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з орендною платою за базовий місяць оренди – лютий
2018 р. становить 1 216,56 грн та 612,86 грн (без ПДВ), але не нижчий ніж передбачено
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами та доповненнями);
забезпечення зобов’язання орендаря щодо сплати орендної плати внесенням завдатку
в розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата; страхування об’єкта оренди на
суму, не меншу ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача
в порядку, визначеному чинним законодавством; використання приміщень в одноповерховій будівлі (чайної) для розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і надають послуги з перевезення до доставки (вручення) поштових
відправлень (кур’єрська служба); обов’язкове здійснення поточного та косметичного ремонту нежитлових приміщень за рахунок орендаря; термін дії договору оренди – 2 роки
11 місяців з можливою подальшою пролонгацією відповідно до чинного законодавства;
умови відновлення (поліпшення) спеціалізованого майна за обов’язковим погодженням
з орендодавцем; право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати контроль за станом та цільовим використанням об’єкта оренди; зобов’язання не зберігати і
не використовувати в орендованому приміщенні токсичні, вибухові, наркотичні, радіо-

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській 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: частина нежитлового приміщення конюшні (інв.
№ 103018) загальною площею 194,45 м2 та навіс для сіна (інв. № 103019) загальною площею 184,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Сєвєродонецьке лісомисливське господарство». Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, с. Щедрищево, вул. Кірова, 112. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.
ua. Платник: Громадська організація «Фаворит». Строк виконання роботи – не більше
5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,0 тис. грн. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до
Положення є виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення господарського
корпусу (інв. № 10310009) площею 207,99 м2, яке перебуває на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та
електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП
Водолажський В. В. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,6 тис. грн.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 16,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового корпусу
№ 2 (інв. № 10301008), що перебувають на балансі Кремінського професійного
ліцею. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Кремінна, просп. Дружби, 2.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Замовник:
РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452)
4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ФОП Мальченко Т. І. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 1,8 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення (кімн. 409)
площею 36,6 м2 на четвертому поверсі п’ятиповерхової будівлі навчальновиробничого корпусу (інв. № 10320001), що перебуває на балансі ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище». Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 17. Мета оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для укладення договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 30.04.2018. Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника: (06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: Державне
підприємство «Луганський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою».
Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,1 тис. 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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, 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».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для № 1, 2, 3 – виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість; для № 4 –
адміністративні приміщення; торговельно-адміністративні; торговельна нерухомість;
нерухомість для закладів громадського харчування.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно з законом; калькуляції витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг та строку виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться через 14 днів з дня опублікування цієї інформації
о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл.,
м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а
(кімн. 313).
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

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’єкта
незавершеного будівництва державної власності

 Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – гуртожиток
готельного типу на 110 місць з їдальнею на 75 посадочних місць. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки:

№ 37 (1161)

вул. Мартовича, 31, смт Магерів, Жовківський р-н, Львівська обл. Мета проведення
оцінки: визначення вартості ліквідації з метою його приватизації шляхом продажу на
аукціоні з умовами. Телефон замовника конкурсу (032) 255-38-55 (відділ приватизації
об’єктів груп А, Д, Ж). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата
на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Львівській області.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у I кварталі 2018 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 4,3 тис. 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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є
об’єкти незавершеного будівництва.
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 ІІ 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 (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК 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,
255-38-55.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Конкурсний відбір щодо оголошених конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності з визначеною датою конкурсів 03.05.2018, 07.05.2018, 10.05.2018,
14.05.2018, 17.05.2018 буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня 2018 року
№ 47).
Згідно з листом ФДМУ від 17.04.2018 № 10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки у І
кварталі 2018 року» конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної
оцінки майна вище показників, зазначених далі по відповідних подібних об’єктах,
комісією з конкурсного відбору не розглядатимуться: 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) – 6,63 тис. грн; окремо розташована
будівля – 6,8 тис. грн; комплекс будівель та споруд – 83,16 тис. грн.

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: окреме майно – громадська будівля Т-1 (магазин) площею 120,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гурамішвілі, 1д, м. Карлівка, Карлівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «КМЗ-Капітал». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки:
30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість нерухомість для закладів громадського харчування.
 2. Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля літ. S-1 (пральня)
загальною площею 91,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гурамішвілі, 1з, м. Карлівка, Карлівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «КМЗ-Капітал». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі
будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові
ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська
нерухомість.

активні речовини і матеріали; зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту
довкілля з метою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення; зобов’язання
збереження або створення робочих місць; заборона суборенди, приватизації та переходу
права власності на орендоване майно до третіх осіб; компенсація орендодавцю податку
за землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація переможцем конкурсу (орендарем) після укладення договору оренди замовнику витрат на проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної
плати, та рецензії на звіт про оцінку протягом 10 календарних днів з моменту оголошення
переможця конкурсу; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок коштів
орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями.
Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; документи, які підтверджують сплату гарантійного
внеску; пропозиції щодо виконання оголошених або встановлених законодавством
умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, телефон, e-mail);
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.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам
конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законодавству України.
Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 14 календарних днів з дати опублікування до 16.00 останнього дня (кімн. 7) за адресою: 67700,
м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, Білгород-Дністровська КЕЧ району, в
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), 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 перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні
конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо
розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день з дати опублікування цієї інформації за адресою: 67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Лікарняна, 1а, Білгород-Дністровська КЕЧ району (кімн. 7).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за адресою: Одеська обл., м. БілгородДністровський, вул. Лікарняна, 1а, телефон для довідок (04849) 3-39-78.

підсумки
ІНФОРМАЦІЯ
ДК «Ядерне паливо» про підсумки конкурсу на право оренди
нерухомого державного майна, що відбувся 26.04.2018

За результатами конкурсу з визначення орендаря державного нерухомого майна – нежитлового приміщення загальною площею 97,0 м2 (на 6-му поверсі) за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, що перебуває на балансі ДК «Ядерне паливо», конкурсною комісією прийнято рішення про укладення договору оренди з ТОВ «НАДРА
ЕНЕРДЖІ».

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
 3. Назва об’єкта: окреме майно – громадська будівля АП-1 (їдальня) загальною площею 408,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гурамішвілі, 1ж, м. Карлівка, Карлівський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «КМЗ-Капітал». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість нерухомість для закладів громадського харчування.
 4. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля – склад балонів літ.
V-1 площею 23,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Бірюзова Маршала, 26/1,
м. Полтава. Балансоутримувач: ПАТ «Демітекс». Мета оцінки: визначення ринкової
вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: нерухомість комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше
видів функціонального призначення).
 5. Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий
4-кімнатний житловий будинок з підсобними господарськими приміщеннями.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Степна, 15, с. Абазівка, Полтавський р-н, Полтавська
обл. Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: об’єкти
незавершеного будівництва. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: житлова нерухомість (квартири, житлові та дачні будинки разом із господарськими будівлями та
спорудами або без них).
 6. Назва об’єкта: громадська будівля літ. А-1 (магазин з підвалом) загальною площею 318,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 3в, с-ще Голобородьківське Карлівський р-н, Полтавська обл. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної
площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки:
адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість нерухомість
для закладів громадського харчування.
 7. Назва об’єкта: нежитлова будівля загальною площею 340,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: просп. Володимирський, 94, м. Лубни, Полтавська обл. Балансоутримувач: ЗАТ «Лубнимеблі». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом
продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема, порівняної площі та за
функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість нерухомість для
закладів громадського харчування.
 8. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова будівля
лазні з сараєм; нежитлова будівля котельні з сараєм. Місцезнаходження об’єкта:
вул. Лісова, 24, с. Лучки, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Мета оцінки: визначення
ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2018.
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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням та споруди, зокрема функціонального
призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничоскладська або складська нерухомість.
 9. Назва об’єкта: громадська будівля літ. А-1 (магазин-павільйон) загальною площею 166,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Горького, 5а, с-ще
Михайлівське, Карлівський р-н, Полтавська обл. Мета оцінки: визначення ринкової
вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням та споруди, зокрема функціонального призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна,
торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість нерухомість для закладів
громадського харчування.
 10. Назва об’єкта: їдальня. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шкільна, 4, с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ «ІПК «Полтавазернопродукт». Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні.
Запланована дата оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта
оцінки: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням та
споруди, зокрема функціонального призначення. Додаткові ознаки подібності об’єкта
оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість нерухомість для закладів громадського харчування.
 11. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля магазину площею
81,5 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 5, с. Коханівка, Чутівський
р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ВАТ «Павлівське». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2018.
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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема
порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість нерухомість для закладів громадського харчування.
 12. Назва об’єкта: окреме майно – будівля магазину, Ап, А, загальною площею 170,3 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Шкільна, буд. 6, с. Степове, Глобинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності –
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3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі,
зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість нерухомість для закладів громадського харчування.
 13. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля магазину площею
105,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Садова, 54є, с. Мирне, Кременчуцький р-н,
Полтавська обл. Балансоутримувач: ПСП «Майбородівське». Мета оцінки: визначення
ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки: 30.04.2018.
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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема,
порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності
об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість нерухомість для закладів громадського харчування.
 14. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля колишньої лазні площею 150,2 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Молодіжна, 35, с. Пустовійтове, Глобинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Пустовійтівська сільська рада. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована дата
оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі,
зокрема, порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість.
 15. Назва об’єкта: окреме майно – нежитлова будівля (будинок ветеранів)
площею 335,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Молодіжна, 33, с. Пустовійтове,
Глобинський р-н, Полтавська обл. Балансоутримувач: Пустовійтівська сільська рада.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості шляхом продажу на аукціоні. Запланована
дата оцінки: 30.04.2018. 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. Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням. Додаткові ознаки
подібності об’єкта оцінки: адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість нерухомість для закладів громадського харчування.
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 (у редакції наказу ФДМУ
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за
№ 198/31650 (далі – Положення).
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 напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в
межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників
конкурсу, передбачених розділом ІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у І, ІІ, ІІІ розділі Положення 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 формами, встановленими в додатках 3 – 5 Положення.
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеної
ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370, регіональне відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: окремо розташована будівля – 5 000,00 грн; об’єкт
незавершеного будівництва – 8 000,00 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)
18.05.2018 включно.
Конкурси відповідно до Положення відбудуться 24.05.2018 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.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Рв ФдМу пО суМськІй ОблАстІ пРО ОгОлОшеННЯ кОНкуРсу
з вІдбОРу суб’єктІв ОЦІНОчНОї дІЯльНОстІ

 Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів загальною площею 8,0 м2, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі головного корпусу; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі центрального
корпусу; 3) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі електротехнічного
корпусу; 4) частина замощення площею 2,0 м2 біля головного корпусу (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми,
вул. Римського-Корсакова, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018.
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Радьков С. Є.
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 (у редакції наказу від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/3165).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів 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». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, 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 3 – 5 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
для № 1 – приміщення, частини будівель спеціалізованого призначення, зокрема
трансформаторних підстанцій; № 2, 3 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість), які є пам’яткою; № 4,
5 – приміщення, частини будівель (адміністративна, торговельно-адміністративна,
торговельна нерухомість).
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом,
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у
календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На
кожному конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі,
та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 23 травня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 17 травня 2018 року (включно).
Відповідно до звернення РВ ФДМУ по Сумській області в інформації про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті
«Відомості приватизації» від 25.04.2018 № 34 (1158) на стор. 5, дані щодо об’єкта
оцінки поз. 3 вважати недійсними.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
Рв ФдМу пО чеРкАськІй ОблАстІ пРО ОгОлОшеННЯ кОНкуРсу
з вІдбОРу суб’єктІв ОЦІНОчНОї дІЯльНОстІ, ЯкІ будуть
зАлучеНІ дО пРОведеННЯ НезАлежНОї ОЦІНки

І. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні. Замовник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації державної власності незавершеного будівництва – 176-квартирний житловий будинок. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20700,
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ
по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – цех № 45 Черкаського заводу телеграфної апаратури. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 18000, м. Черкаси, вул. Сумгаїтська,
1. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля лазні загальною площею
182,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крачківка, вул. Молодіжна,
28. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 30-квартирний
житловий будинок для малосімейних. Найменування балансоутримувача об’єкта
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оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Черкаська обл., м. Кам’янка,
вул. Героїв Майдану, 10а. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
Дата оцінки: 30.04.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства – фірми «Оризон – Транс». Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20708, Черкаська обл.,
м. Сміла, вул. Промислова, 13. Кількість необоротних активів: 147. Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018.
 6. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво – будинок для вчителів № 47. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19744, Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Привітне,
вул. Центральна, 10. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата
оцінки: 30.04.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – продаж на аукціоні під розбирання. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 7. Назва об’єкта оцінки: незавершене будівництво – лазня. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: відсутній. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19645,
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Думанці, вул. Благовісна, 89а. Платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області. Дата оцінки: 30.04.2018.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Для участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють
на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки
подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;
документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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 3 до Положення); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної
діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про
претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 17.04.2018 №10-59-7687 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки
у І кварталі 2018 року» та згідно з пунктом 5,7 розділу ІІI Положення про конкурсний
відбір СОД комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції, що перевищують
ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами об’єктів: окремо розташована будівля – 3 000,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 9 200,00 грн; цілісний
майновий комплекс – 10 000,00 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру – календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@
spfu.gov.ua.
Останній день подання заяв – 15 травня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 21 травня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

М. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ
Рв ФдМу пО М. києву пРО ОгОлОшеННЯ кОНкуРсІв з вІдбОРу
суб’єктІв ОЦІНОчНОї дІЯльНОстІ, ЯкІ будуть зАлучеНІ
дО пРОведеННЯ НезАлежНОї ОЦІНки Об’єктІв ОРеНди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
№ Назва об’єкта ПлоАдреса об’єкта
Платник робіт з
Балансоутримувач
з/п
оцінки
ща, м2
оцінки
оцінки об’єкта Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки/грн
1 Нежитлове
18,0 м. Київ, вул. ФізНаціональний
ФОП Малкова
30.04.18
приміщення
культури, 1, корпус університет фізич- Д. С.
2 500
№6
ного виховання
і спорту України
2 Нежитлові
622,0 м. Київ, просп. Пе- ДВ «Преса Украї- ПП «Загально30.04.18
приміщення
ремоги, 50
ни» ДУС
політичне ви6 000
дання «СІЛЬСЬКІ
ВІСТІ», газета
захисту інтересів
селян України»
3 Частина не10,0 м. Київ, вул. Акаде- Клінічна лікарня
ФОП Кушнерук
30.04.218
житлового
міка Заболотно«Феофанія» ДУС
О. Б.
2 500
приміщення
го, 21
4 Частина даху
9,0 м. Київ, просп.
Національний авіа- ПрАТ «Київстар»
30.04.18
Космонавта Кома- ційний університет
3 000
рова, 1
5 Нежитлові
188,2 м. Київ, бульв.
ДП «УКРІІНТР»
ПП «Видавни30.04.18
приміщення
Л. Українки, 26
цтво «Шабля»
5 000
6 Нежитлове
84,9 м. Київ, вул. Волин- ЦБРЗ МВС України ФОП Волошин
30.04.18
приміщення
ська, 26
К. О.
3 000
7 Частина не6,0 м. Київ, просп.
Національний авіа- ФОП Капустін
30.04.18
житлового
Космонавта Кома- ційний університет М. М.
2 500
приміщення
рова, 1
8 Нежитлове
68,2 м. Київ,
ДП «ДІСЕД»
Асоціація україн30.04.18
приміщення
вул. Є. Сверстюка, 15
ських банків
3 000
9 Нежитлове
34,0 м. Київ, вул. КосНПУ ім. М. П. Дра- ФОП Петренко
30.04.18
приміщення
мічна, 8в
гоманова
Л. В.
2 500
10 Нежитлові
157,0 м. Київ, вул. Полі- НТУУ «КПІ ім. І.
ДП «Абпланалп
30.04.18
приміщення
технічна, 41, корпус Сікорського»
Україна»
5 000
№ 18
11 Технічний май- 120,0 м. Київ, вул. Магні- 195 ЦБ державної ТОВ «Аскольд»
30.04.18
данчик
тогорська, 5
спеціальної служби
5 000
транспорту (в/ч
Т0710)
12 Нежитлові
80,8 м. Київ, вул. КосДП «НДІБМВ»
ТОВ «Люкс30.04.18
приміщення
тянтинівська, 68
Експерт»
3 000
13 Нежитлове
20,5 м. Київ, вул. С. Пет- ДП «КИЇВДІПРО- ТОВ «Орган
30.04.18
приміщення
люри, 15, корТРАНС»
сертифікації
2 500
пус «А»
«ПерсоналЕксперт»
14 Частина даху
25,0 м. Київ, вул. Дми- ДП «Національний ТОВ «лайфселл»
30.04.18
трівська, 27
цирк України»
3 000
15 Нежитлове
167,0 м. Київ, вул. Кази- Український ДНДІ БО «Благодійний
30.04.18
приміщення
мира Малевича, 84 «Ресурс»
фонд Родини
5 000
Демку»
16 Частина не1,0 м. Київ, вул. Петра Управління адПАТ «Державний
30.04.18
житлового
Болбочана, 8
міністративними експортно2 500
приміщення
будинками ДУС
імпортний банк
України»
 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Орієнтовна дата
оцінки
Платник ро№
Назва об’єкта
ПлоАдреса об’єкта
Очікувана найБалансоутримувач
біт
з
оцінки
2
з/п
оцінки
ща, м
оцінки
більша ціна
об’єкта
надання послуг
з оцінки/грн
1 Частина нежитло2,0 м. Київ, вул. По- НТУУ «КПІ ім. І. Сі- ФОП Котенко 30.04.18
вого приміщення
літехнічна, 14а
корського»
А. Є.
2 500
2 Нежитлове при21,1 м. Київ, просп.
НТУУ «КПІ ім. І. Сі- Корпорація
28.02.18
міщення – об’єкт
Перемоги, 37є,
корського»
«Науковий
3 000
культурної спадкорпус № 6
парк «Київська
щини
політехніка»
Над номером працювали:

О. В. ЦАРУЛІЦА (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)

Продовження таблиці

№
з/п

Назва об’єкта
оцінки

3 Частина нежитлового приміщення
4 Нежитлові приміщення
5 Частина нежитлового приміщення
6 Частина нежитлового приміщення
7 Нежитлові приміщення
8 Частина нежитлового приміщення

Площа, м2

Адреса об’єкта
оцінки

1,0

м. Київ, вул. Політехнічна, 39,
670,2 корпус
м. Київ,№ 19
пл. Контрактова,
4, корпус № 3
1,0 м. Київ,
вул. М. Бойчука
(Кіквідзе), 36
1,0 м. Київ, пл.
Л. Українки, 1

Балансоутримувач

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»

м. Київ, Лук’янівська, 69/71

ФОП Мальована О. Л.

30.04.18
2 500

ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний
транспортний університет
КП Київської обласної ради «Управління
споруд»
170,0 м. Київ, вул. Бор- НТУУ «КПІ ім. І. Сіщагівська, 144а корського»
1,4

ТОВ «АКАДЕМІЯ ПЛЮС»

Орієнтовна дата
оцінки
Очікувана найбільша ціна
надання послуг
з оцінки/грн
31.03.18
2 500
31.03.18
6 000

Платник робіт з оцінки
об’єкта

НАОМА

ФОП Ващилко 28.02.18
С. О.
2 500
ПП «САД»
ТОВ «Стартнет»

30.04.18
5 000
31.12.17
2 500

Конкурси відбудуться 21 травня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 14 травня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Строк виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 21 травня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ 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 3 – 5 до Положення формами.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по м. Києву.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлові приміщення, частини приміщень є: нерухоме майно, ознаки подібності якого наведені у пункті 4 додатка 2 до
Положення.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення – об’єкт культурної спадщини є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять
культурну цінність.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – технічний майданчик є: майданчик.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

приÉнЯто ріØеннЯ
про приватизаціÞ
АПАРАТ ФДМУ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРивАтизАЦІЮ

 Наказом Фонду державного майна України від 02 травня 2018 року
№ 590 прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності –
Державного підприємства «Черкаський державний завод хімічних реактивів»
(м. Черкаси, вул. Чигиринська, 21).
  
 Наказом Фонду державного майна України від 03 травня 2018 року
№ 598 прийнято рішення про приватизацію державного пакета акцій розміром 98,2853 % статутного капіталу відкритого акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» (м. Житомир, вул. Промислова, 1/154),
що становить 73 904 540 штук акцій (код за ЄДРПОУ 00206256). Зазначений
об’єкт приватизується шляхом продажу на аукціоні з умовами.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРивАтизАЦІЮ

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України
по Київській області від 04 травня 2018 року № 421 прийнято рішення про
приватизацію об’єкта державної власності – окремого майна – автомобіля
ЗІЛ-131 МТО-АТМ 1, реєстраційний номер АІ 4519 ВХ, шасі № 887574, двигун
№ 567737, із запчастинами та матеріалами, які під час приватизації не увійшли
до статутного капіталу ВАТ «Обухівське автотранспортне підприємство 13238»
(код ЄДРПОУ 05538796; правонаступник ПрАТ «Обухівське автотранспортне
підприємство 13238»), шляхом продажу на електронному аукціоні.

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
пРО пРийНЯттЯ РІшеННЯ пРО пРивАтизАЦІЮ

 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по
Полтавській області від 25.04.2018 №216 прийнято рішення про приватизацію
об’єкта державної власності соціально-культурного призначення – лазні, що
розташована за адресою: Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Степове, пров.
Парковий, 13 та перебуває на балансі ТОВ ІПК «Полтавазернопродукт» (код за
ЄДРПОУ 31059651), шляхом продажу на аукціоні з умовами..

підсУмКи продаÆУ
об’ЄКтів маЛої
приватизації

Управління продаæó
оá’ºктів малої приватиçації,
т. 200-31-63

ПРиВАТиЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦіОНі
В ЕЛЕКТРОННіЙ ФОРМі ЗА МЕТОДОМ ЗНиЖЕННЯ ЦіНи
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по переробці
деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної промисловості «Укрвуглереструктуризація» за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна Промислова, 35. Приватизовано юридичною особою на
аукціоні в електронній формі за методом зниження ціни за 887 432,16 грн,
у т. ч. ПДВ – 147 905,36 грн.
Договір купівлі-продажу укладено на виконання рішення Господарського
суду Львівської області від 11.01.2017 у справі № 914/2875/16 з урахуванням
Постанови Львівського апеляційного господарського суду від 31.05.2017 та
ухвали Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського
суду від 13.04.2018.
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