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інформаційне Повідомлення 
фонду державного майна україни про проведення  

конкурсу з відкритістю пропонування ціни за принципом  
аукціону з продажу пакета акцій публічного акціонерного  

товариства «одеський припортовий завод»
1. Дані про товариство:
Код за ЄДРПОУ: 00206539.
Повне найменування товариства: публічне акціонерне товариство 

«Одеський припортовий завод» (далі – АТ «ОПЗ»).
Місцезнаходження товариства: вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська 

обл., 65481.
Телефон: (048) 758-60-58.
Тел./факс: (048) 758-60-08.
Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в дер-

жавній власності, % – 0.
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет ак-

цій у кількості 795 083 903 штуки, що становить 99,567 % статутного ка-
піталу товариства.

Статутний капітал товариства становить 798 544 000 гривень.
Номінальна ціна акції – 1 гривня.
3. Початкова ціна пакета акцій товариства – 13 175 000 000 

гривень.
Крок торгів – 200 000 000 гривень.
4. Характеристика товариства:
Основний вид діяльності за КВЕД-20.15. – виробництво добрив та 

азотних сполук.
основна номенклатура та обсяги продукції 
(робіт, послуг) за 2015 р. та I квартал 2016 р.

Найменування продукції/послуг 2015 р. I квартал 
2016 р.

Виробництво аміаку (тис. т) 1 147,5 153,2
у т. ч. товарного (тис. т) 604,2 25,6

Виробництво карбаміду (тис. т) 950,6 223,9
Перевантаження аміаку інших виробників (тис. т) 2 429,0 598,8
Перевантаження карбаміду інших виробників (тис. т) 223,0 23,6
Перевантаження метанолу (тис. т) 90,7 17,7

Середньооблікова чисельність працівників станом на 01.04.2016 – 
3 766 осіб.

Монопольне (домінуюче) становище на ринку азотних добрив – не 
займає.

фінансово-господарський стан аТ «оПЗ»  
у період з 2013 р. – I квартал 2016 р.

Назва показника Од. вим.
Значення показника

2013 р. 2014 р. 2015 р. I квартал 
2016 р.

Середньооблікова чисельність 
працівників

Осіб 3 832 3 786 3 741 3 769

Первісна вартість основних 
фондів

Тис. грн 2 741 399 2 803 969 2 941 549 2 960 634

Залишкова вартість основних 
фондів

Тис. грн 1 097 176 1 074 160  1 114 132 1 107 290 

Знос основних фондів Тис. грн 1 644 223 1 729 809 1 827 417 1 853 344
Чистий прибуток Тис. грн -1 143 874 -270 473 218 514 -418 649
Рентабельність діяльності % – – 2 –
Дебіторська заборгованість Тис. грн 464 861 2 056 809 346 834 183 017
Кредиторська заборгованість Тис. грн 2 021 144 3 690 237 2 970 430 5 491 071
Прострочена заборгованість 
з виплати заробітної плати

Тис. грн – – – –

Прострочена заборгованість 
перед бюджетом 

Тис. грн – – – –

Прострочена заборгованість 
із страхування

Тис. грн – – – –

Вартість власного капіталу Тис. грн 692 504 417 768 256 176 -2 827 891
Чистий дохід (виручка) від 
реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

Тис. грн 4 904 049 5 428 153 11 195 159 1 718 680

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використо-
вує товариство, умови їх використання:

у користуванні АТ «ОПЗ» перебуває 246 споруд;
площа земельної ділянки – 258,7775 га, у т. ч.:
промислові об’єкти – 252,8271 га,
громадські та житлові об’єкти – 5,9504 га.
Земельна ділянка використовується на підставі державних актів на 

право постійного користування для розміщення та експлуатації про-
мислових, житлових та громадських будівель та споруд, пов’язаних з 
господарською діяльністю АТ «ОПЗ».

обсяги викидів забруднюючих речовин  
у атмосферне повітря

Найменування забруднюючої речовини
Обсяги викидів забруднюючих речовин  

у атмосферне повітря, тонн
2013 рік 2014 рік 2015 рік

Метали та їх сполуки 0,04 0,07 0,069
Речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок (мікрочастинки та волокна)

91,0 49,7 96,925

Сполуки азоту 1578,0 1367,8 1486,296
Діоксид та інші сполуки сірки 1,9 1,8 2,73
Оксид вуглецю 338,9 269,4 344,22
Діоксид вуглецю 2099434,8 1615042,6 1972665,527
Неметанові леткі органічні сполуки 3,9 2,3 –
Метан 17,7 14,2 22,02
Хлор та сполуки хлору в перерахунку на хлор 0,005 – –
Фтор та його сполуки в перерахунку на фтор 0,008 0,011 0,068
Фреони 0,004 0,003 0,003

Обсяги викидів залежать від обсягів виробництва основної про-
дукції (аміаку та карбаміду), у 2014 році АТ «ОПЗ» працювало в режимі 
часткового завантаження виробничих потужностей у зв’язку з обме-
женням обсягів закупівлі і високою вартістю природного газу та склад-
ною кон’юнктурою на світовому ринку азотних добрив. У 2015 році АТ 
«ОПЗ» працювало в режимі повної завантаженості потужностей: порів-
няно з 2014 роком обсяги виробництва аміаку зросли на 232,5 тисячі 
тонн, карбаміду – на 346,4 тисячі тонн.

обсяги скидів забруднюючих  
речовин у водний об’єкт

Найменування забруднюючої 
речовини

Обсяги викидів забруднюючих речовин  
у водний об’єкт, тонн

2013 рік 2014 рік 2015 рік
Азот амонійний 0,5 0,24 0,429
БПК повне 6,5 8,05 8,27
Завислі речовини 3,4 3,1 2,876
Залізо загальне 0,25 0,2 0,199
Нафтопродукти 0,005 0,0 0,009
Нітрати 7,6 6,85 7,687
Нітрити 0,02 0,02 0,022
Перманганатна окислюваність 9,7 9,52 13,493
Солевміст 1853,7 1766,95 2421,24
Сульфати 439,7 744,2 1069,798
Фосфати 1,5 2,2 3,356
Хлориди 746,8 564,95 840,145
ХСК 43,2 44,7 55,364

суми сплаченого екологічного податку

Найменування забруднюючої речовини
Суми сплаченого екологічного  

податку, грн
2013 рік 2014 рік 2015 рік

За викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 

1 668 710,6 1907005,35 2235372,61

За скиди забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об’єкти 

389 732,39 532509,63 744019,19

За розміщення відходів у спеціально відведених 
для цього місцях чи на об’єктах 

55 014,89 64673,73 66898,69

Всього 2113457,88 2504188,71 3046290,49

Стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та спо-
руд АТ «ОПЗ» є задовільним. Підтвердженням цього є безперебій-
на робота обладнання, а також результати планових та позаплано-
вих перевірок Державної екологічної інспекції в Одеській області, 
Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного 
моря, Комінтернівського міськрайонного управління Головного управ-
ління державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській об-
ласті, Територіального управління Держгірпромнагляду в Одеській 
області, Одеської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержан-
ням законів у природоохоронній сфері. Відходи, які утворюються у 
процесі діяльності, розміщуються на накопичувачу твердих відходів 
АТ «ОПЗ» або передаються на утилізацію підприємствам, що мають 
відповідну ліцензію.

основні показники господарської діяльності товариства  
за останні три роки та останній звітний період

Найменування Од. 
вим. 2013 р. 2014 р. 2015 р. I кв. 2016 р.

Обсяг реалізації продукції:
аміак тис. т 696,2 545,9 598,5 51,7

тис. грн 2 599 570 2 848 915 4 840 501 341 448
карбамід тис. т 715,0 639,5 942,2 217,2

тис. грн 1 950 387 2 183 625 5 445 489 1 171 937
Балансовий прибуток/збиток тис. грн - 1 152 417 -293 271 226 731 -439 649
Дебіторська заборгованість тис. грн 464 861 2 056 809 346 834 183 017
Кредиторська заборгованість тис. грн 2 021 144 3 690 237 2 970 430 5 491 071
Рентабельність діяльності % – – 2 –
Вартість активів тис. грн 2 751 597 8 827 406* 3 334 328 3 206 407
Вартість власного капіталу тис. грн 692 504 417 768 256 176 -2 827 891
Чистий прибуток/збиток тис. грн -1 143 874 -270 473 218 514 -418 649

_______________
* у складі вартості активів на 31.12.2014 враховується 729 601,083 тис. куб. м 

природного газу на суму 4 166 664,23 тис.грн, що знаходиться в підземних схови-
щах газу ПАТ «Укртрансгаз» та належить АТ «ОПЗ». Природний газ придбано згідно 
з кредитним договором від 05.12.2014 № 881/31/1 на суму 4 999 999 997,86 грн, 
згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2014 року 
№1186-р «Про заходи щодо стабілізації роботи публічного акціонерного товари-
ства «Одеський припортовий завод».

5. Фіксовані умови конкурсу:
Покупець пакета акцій зобов’язаний забезпечити:
1) в економічній діяльності товариства:
збереження основних видів діяльності товариства, які є на дату пе-

реходу права власності на пакет акцій до покупця;
збереження основної номенклатури продукції, робіт та послуг то-

вариства, які існували у 2015 році;
приймання, зберігання та відвантаження рідкого аміаку, що тран-

спортується магістральним трубопроводом і залізницею; недопущен-
ня необґрунтованих обмежень щодо задоволення заявлених потреб 
суб’єктів господарювання;

приймання, зберігання та відвантаження іншої хімічної продукції 
(карбамід, метанол) згідно з умовами укладених договорів;

збереження технологічної єдності та цілісності виробництва;
зміну цін на послуги з приймання, зберігання, захолоджування та 

відвантаження рідкого аміаку, що транспортується магістральним амі-
акопроводом, відповідно до вимог законодавства;
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задоволення потреби вітчизняних сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах в 
обсягах та за цінами, визначеними в укладених договорах;

безпечну експлуатацію основного устаткування товариства з приймання, зберігання та переванта-
ження аміаку, що експортується, відповідно до інструкції № З-2200-08-16 про взаємодію Українського 
державного підприємства «Укрхімтрансаміак» і публічного акціонерного товариства «Одеський припор-
товий завод» під час передачі – приймання рідкого аміаку з метою організації ритмічної роботи та за-
побігання виникненню надзвичайної ситуації у зоні їх спільної діяльності, яка затверджена 10 березня 
2016 р. Українським державним підприємством «Укрхімтрансаміак» і публічним акціонерним товариством 
«Одеський припортовий завод»;

повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також недопущення виникнення податкового 
боргу;

утримання у належному стані об’єктів цивільної оборони;
2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
виконання заходів з переоснащення виробництва, впровадження прогресивних технологій у 2017 – 2021 

роках на підставі програми, розробленої та затвердженої покупцем до 1 квітня 2017 р.;
освоєння нових та підвищення якості наявних видів продукції та/або послуг;
виконання зобов’язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фі-

нансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим 
покупцем;

3) у соціальній діяльності товариства:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати праців-

никам товариства;
підвищення протягом п’яти років від дати переходу права власності на пакет акцій до покупця розміру 

середньої заробітної плати, досягнутої товариством у 2015 році, на рівень не менше щорічного офіційно-
го рівня інфляції;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу 
(за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України 
або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої 
статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців від дати переходу права 
власності на пакет акцій;

матеріальне стимулювання працівників із збереженням та удосконаленням існуючої системи оплати пра-
ці і преміювання, доплат, надбавок до посадового окладу за затвердженим штатним розкладом. Покупець 
має право за погодженням з профспілковою організацією товариства запровадити нову систему оплати 
праці і преміювання;

протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій недопущення без по-
годження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників товариства;

у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства у зв’язку із скороченням чисельності 
працівників протягом п’яти років від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій товариства 
здійснення виплати вихідної допомоги згідно з колективним договором;

виконання в повному обсязі умов колективного договору до моменту прийняття нового;
укладення колективного договору на кожний наступний період з обов’язковим включенням усіх умов, пе-

редбачених чинним колективним договором, а також положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів 
України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими проф-
спілками і профоб’єднаннями, галузевої угоди та забезпечення його виконання; покупець за погодженням 
з профспілковою організацією товариства може змінювати умови чинного колективного договору;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до вимог Закону України 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», створення для них умов праці з урахуванням інди-
відуальних програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законо-
давством;

здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», роз-
роблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого 
травматизму і професійних захворювань;

4) у природоохоронній діяльності товариства:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства щодо користування 

об’єктами товариства в частині охорони повітряного басейну, охорони і раціонального використання зе-
мель водного фонду;

виконання в повному обсязі рекомендацій екологічного аудиту, які визначені у звіті про проведення 
обов’язкового екологічного аудиту публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», 
проведеного державним підприємством «Центр екологічних ініціатив», від 14 серпня 2015 р., на замовлен-
ня Фонду державного майна;

приймання та біологічне або хімічне очищення побутових та виробничих стічних вод з урахуванням роз-
витку м. Южного згідно з відповідним договором;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до 

його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства;
з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов договору купівлі-

продажу пакета акцій голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (змен-
шення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські 
товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі неотримання 
такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства покупець зобов’язаний голосувати 
проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворен-
ня на інші господарські товариства;

недопущення з дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов 
договору купівлі-продажу пакета акцій без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення право-
чинів з відчуження основних засобів товариства, якщо їх сумарна балансова вартість, що є предметом та-
ких правочинів, перевищує 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів щодо відчуження основних засобів 
товариства, яке здійснюється в межах звичайної діяльності товариства. Під відчуженням розуміються такі 
правочини, як купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутного (складе-
ного) капіталу інших господарських товариств;

не пізніше ніж протягом трьох місяців з дати продажу спрямування дивідендів, нарахованих на придба-
ний у процесі приватизації пакет акцій, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного 
майна, до державного бюджету відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України базового норма-
тиву відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-
господарської діяльності за період перебування пакета акцій у державній власності (за період діяльності у 
2015 та 2016 роках і до моменту продажу пакета акцій) у розмірі не менше базового нормативу 2015 року.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, становить п’ять 
років з дати переходу права власності на пакет акцій.

6. Інформація про наявність або відсутність радника: фінансовий радник – UBS Limited.
7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», 

Закону України «Про санкції», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про 
проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2016 роках» та розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 18 травня 2016 року № 386-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій пу-
блічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» за конкурсом з відкритістю пропонуван-
ня ціни за принципом аукціону», зі змінами, відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів 
з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 10.05.2012 № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10.05.2012 № 282-р, рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.05.2012 № 674, зареєстрованими 
Міністерством юстиції України 12.06.2012 за № 940/21252, зі змінами (далі – Положення).

У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» 
мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 8 Закону 
України «Про приватизацію державного майна».

До участі в конкурсі не допускаються юридичні особи та фізичні особи, визначені в частині третій статті 
8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а саме:

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є держава Україна;
юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінцевим бенефіціарним влас-

ником (контролером) яких є резидент держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, 
чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (ком-

панії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи краї-

нах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержа-
них злочинним шляхом;

особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, кінцевим бенефіціарним власни-
ком (контролером) яких є особи, визначені в цій частині, або є пов’язаними особами таких осіб:

юридичні особи чи пов’язані з ними особи, зареєстровані в державі, визнаній Верховною Радою України 
державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства;

фізичні особи чи пов’язані з ними особи, які мають громадянство держави, визнаної Верховною Радою 
України державою-агресором, або стосовно яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Також не допускаються до участі в конкурсі особи, щодо яких застосовані санкції відповідно до вимог 
Указу Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015, яким було введено в дію рішення Ради на-
ціональної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), та Закону України «Про санкції».

Потенційні покупці – юридичні особи зобов’язані подати державному органу приватизації документ про 
розподіл статутного капіталу серед учасників.

Разом із заявою для участі у конкурсі подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються 

державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення»;

для потенційних покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про 
майновий стан і доходи (податкову декларацію);

для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація про фінансово-май новий стан та документи 
щодо проведення аудиторської перевірки таких покупців, що засвідчують достовірність інформації про їх 
фінансово-майновий стан.

Відповідальність за достовірність, повноту поданого документа та обов’язок довести своє право на прид-
бання об’єктів державної власності покладається на покупця.

8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:
сплачує: конкурсну гарантію у сумі 658 750 000,0 гривень та реєстраційний збір у сумі 340,0 гривень.

реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного  
збору в національній валюті:

конкурсна 
гарантія у сумі 
658 750 000,0 
гривень

одержувач коштів – Фонд державного майна України
рахунок № 37316021000058
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
мфо 820172;
код єдрПоу 00032945.
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного 
товариства «Одеський припортовий завод».

реєстраційний 
збір у сумі 340,0 
гривень

одержувач коштів – Фонд державного майна України
рахунок № 37183500900028
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ,
мфо 820172;
код єдрПоу 00032945.
Призначення платежу: як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонер-
ного товариства «Одеський припортовий завод».

реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного  
збору в іноземній валюті (долари сШа та євро):

конкурсна гарантія 
у сумі 658 750 000,0 
гривень
(за курсом Національного 
банку України на день спла-
ти конкурсної гарантії)

одержувач: Фонд державного майна України
адреса: вул. Кутузова,18/9,
м. Київ, 01601, Україна
рахунок: 32337321901
Банк одержувача: Національний банк України
адреса: вул. Інститутська, 9,
м. Київ, 01601, Україна
мфо 300001
код єдрПоу: 00032945
Призначення платежу: як конкурсна гарантія для 
участі у конкурсі з продажу пакета акцій публічного 
акціонерного товариства «Одеський припортовий 
завод».

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9, Kutuzova Street,
Kyiv, 01601, Ukraine
Account: 32337321901
Bank of receiver: NATIONAL BANK OF UKRAINE
Address: 9, Instytutska Str., Kyiv, 01601, Ukraine
MFO 300001
SWIFT: NBUA UA UX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: tender guarantee for parti-
cipation in the auction sale of the stake of Public Joint 
Stock Company «Odessa Port Plant»

реєстраційний збір 
у сумі 340,0 гривень
(за курсом Національного 
банку України на день спла-
ти реєстраційного збору)

одержувач: Фонд державного майна України
адреса: вул. Кутузова,18/9,
м. Київ, 01601, Україна
рахунок: 32337321901
Банк одержувача: Національний банк України
адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601, 
Україна
мфо 300001
код єдрПоу: 00032945
Призначення платежу: як реєстраційний збір 
для участі у конкурсі з продажу пакета акцій 
пуб лічного акціонерного товариства «Одеський 
припортовий завод».

Receiver: The State Property Fund of Ukraine
Address: 18/9, Kutuzova Street, Kyiv, 01601, Ukraine
Account: 32337321901
Bank of receiver: NATIONAL BANK OF UKRAINE
Address: 9, Instytutska Str.,
Kyiv, 01601, Ukraine
MFO 300001
SWIFT: NBUA UA UX
Code YeDRPOU: 00032945
Purpose of payment: registry fee for parti cipation 
in the auction sale of the stake of Public Joint Stock 
Company «Odessa Port Plant»

реквізити банків-кореспондентів національного  
банку україни у доларах сШа та євро:

у USD SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
JP MORGAN CHASE BANK, New York
SWIFT Code: CHASUS33
Account: 400807238
270 Park Avenue, New York, NY 10017, USA

у EUR SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epstein-Straβe 14, 60431 Frankfurt am Main Germany

подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу пакета акцій та конкурс-
ну пропозицію.

конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відповідності до вимог роз-
ділу V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна 
документація» із зазначенням на ньому тільки адреси державного органу приватизації і назви конкур-
су. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потен-
ційного покупця.

остаточний проект договору купівлі-продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний 
проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного 
органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.

конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатка 2 Положення) та документи, що підтверджу-
ють повноваження особи, яка підписала конкурсну пропозицію, подаються у запечатаному непрозорому 
пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державно-
го органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої 
можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.

9. Дата, початок та час завершення прийому конкурсної документації та остаточного проекту догово-
ру купівлі-продажу:

Приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу починається з дня 
опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці письмово 
звертаються до Фонду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність і отри-
мують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду 
державного майна України один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко за-
значеними змінами та доповненнями (у разі наявності).

Прийом пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-продажу пакета акцій завер-
шується 11 липня 2016 року о 18.00.

Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний про-
ект договору купівлі-продажу не пізніше 14 липня 2016 року.

Потенційний покупець не пізніше 18 липня 2016 року подає один примірник остаточного проекту дого-
вору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.

Прийом конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу завершуєть-
ся 18 липня 2016 року о 18.00.

10. Адреса прийому конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вул. 
Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Фонд державного майна України, кімната 504 щодня з 9.00 до 18.00, по 
п’ятницях з 9.00 до 16.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.

11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропозицій:
Реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться 26 липня 2016 року 

з 10.00 до 10.50 у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: м. Київ-133, вул. Кутузова, 
18/9, кімн. 303.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу:
конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «одеський припортовий 

завод» буде проведено 26 липня 2016 року об 11.00 у приміщенні фонду державного майна україни 
за адресою: м. київ-133, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303.

13. Час та місце ознайомлення з товариством.
Ознайомитись з товариством можна за адресою: вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська обл., 65481. Для 

відвідання товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.
14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації конкурсу.
Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання товариства можна отримати за адресою: вул. 

Кутузова, 18/9, м. Київ-133, 01601, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту 
приватизації Фонду державного майна України (к. 614), щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях – з 9.00 до 16.45 
і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00. Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-34-43. Електронна адре-
са: zah@spfu.gov.ua, borysyuk@spfu.gov.ua.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.
Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту 

остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім’я покупця рахунок у цінних паперах 
у депозитарній установі та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання роз-
порядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій. 
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13 червня 2016 року№ 47 (963)

управління продажу об’єктів малої приватизації,  
т. 200-42-32

проДаж об’єктів групи ж

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
хмельницька оБласТь

Група інвентарних об’єктів – будівлі та споруди колишнього військового 
містечка (25 одиниць), у складі: сховище для техніки площею 1 133,9 м2 (інв. 
№ 5); сховище для техніки площею 1 133,9 м2 (інв. № 8); сховище для техніки 
площею 1 133,9 м2 (інв. № 9); склад площею 512,2 м2 (інв. № 10); склад пло-
щею 501,2 м2 (інв. № 12); склад площею 829,9 м2 (інв. № 18); склад площею 
2 034,5 м2 (інв. № 19); водонасосна станція площею 32,7 м2 (інв. № 22); лазня 
площею 92,8 м2 (інв. № 50); лабораторія площею 491,5 м2 (інв. № 56); будівля 
стаціонарної станції газопостачання площею 239,7 м2 (інв. № 57); лаборато-
рія площею 1485,2 м2 (інв. № 100); мазутно-насосна станція площею 266,7 м2 
(інв. № 104); склад площею 194,7 м2 (інв. № 119); котельня площею 493,4 м2 
(інв. № 122); водонапірна башта площею 8,7 м2 (інв. № 123); трансформатор-
на підстанція площею 35,7 м2 (інв. № 131); депо тепловозне площею 584,9 м2 
(інв. № 204); їдальня площею 462,1 м2 (інв. № 205); склад площею 144,6 м2 
(інв. № 260); склад площею 2725,6 м2 (інв. № 500); абонементний пункт (штаб) 
площею 439,6 м2 (інв. № 502); резервуар для мазуту об’ємом 1 000,0 м3 (інв. 
№ 101/1); резервуар для мазуту об’ємом 1 000,0 м3 (інв. № 102/1); дороги та 
майданчики з твердим покриттям площею 420,9 м2, за адресою: Хмельницька 
обл., Хмельницький р-н, с. Івашківці, вул. Ломоносова, 30/а, що перебувають 
на балансі Хмельницького районного територіального центру соціального об-
слуговування (надання послуг) та орендуються фізичною особою – підприєм-
цем Польовою О. С. Приватизовано шляхом викупу фізичною особою – підпри-
ємцем за 1 436 881,27 грн, у т. ч. ПДВ – 239 480,21 грн.

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні 
ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

київська оБласТь
1. Нежитлова будівля – їдальня загальною площею 217,5 м2 (літ.1А), ґа-

нок (літ. а), ґанок (літ. а1), підпілля (літ.а2), що не увійшла до статутного ка-
піталу ПАТ «Світанок» (код за ЄДРПОУ 00857462), за адресою: Київська обл., 
м. Березань, вул. Леніна, 342. Приватизовано юридичною особою за 532 634,40 
грн., у т. ч. ПДВ – 88 772,40 грн.

2. Недіючий котел ТС-35, що не увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Шамраївський цукровий завод» (код за ЄДРПОУ 13737989), за адресою: 09032, 
Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Заводська, 27. Приватизовано юри-
дичною особою за 263 040,00 грн, у т. ч. ПДВ – 43 840,00 грн.

дніПроПеТровська оБласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: групи інвентарних об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ 
літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2, сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні 
сходи літ. с4, прохідна промбази ЖКГ літ. СI-1, загальною площею 16,8 м2, при-
ямок теплотраси літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею 
літ. 531,9 м2, навіс літ. СЇІV-1, склад літ. СЖ-1, загальною площею 176,0 м2, ґанок 
літ. сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 79,7 м2, № III – мостіння, вну-
трішньодворові мережі – 3 од. (зовнішня телефонізація управління ЖКГ, каналі-
зація зовнішня управління ЖКГ, мережі теплопостачання зовнішні), транспортні 
засоби, господарський інвентар, меблі, офісне обладнання – 163 од.

Адреса об’єкта: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, 
вул. Будівельників, 34.

Балансоутримувач: ЄДРПОУ 14313332, ПАТ «Дніпровський машинобу-
дівний завод», адреса: 49055, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, 
вул. Будівельників, 34.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою групу інвентарних 
об’єктів у складі: будівля управління ЖКГ літ. С-2, загальною площею 1 486,6 м2 
(1972 року), сходи літ. с, с1, с2, ґанок літ. с3, пожежні сходи літ. с4, прохідна пром-
бази ЖКГ літ. СI-1, загальною площею 16,8 м2 (1972 року), приямок теплотра-
си літ. сі, склад літ. СЇ-1, СЇ1-1, СЇ11-1, СЇ111-1, загальною площею літ. 531,9 м2 
(1976 року), навіс літ. СЇІV-1 (1976 року), склад літ. СЖ-1, загальною площею 
176,0 м2 (1972 року), ґанок літ. сж, склад металу літ. СЗ-1, загальною площею 
79,7 м2 (1972 року), № III – мостіння, внутрішньодворові мережі – 3 од. (зовніш-
ня телефонізація управління ЖКГ, каналізація зовнішня управління ЖКГ, мережі 
теплопостачання зовнішні), транспортні засоби, господарський інвентар, ме-
блі, офісне обладнання – 163 од. На теперішній час об’єкт не експлуатується. 
Земельна ділянка під об’єкт приватизації окремо не відводилась.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 6 043 924,00 грн, ПДВ – 1 208 784,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 7 252 708,80 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх са-

нітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; подальше 
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для ново-
го власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконан-
ням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець сплачує нотаріальні послуги, 
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний про-
тягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному 
обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.

Засоби платежу – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 

відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призна-

чення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та 
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за 
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 725 270,88 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації в сумі 725 270,88 грн, з ПДВ»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 
30 червня 2016 року до 24.00.

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державної акціо-
нерної компанії «національна мережа аукціонних центрів» в особі філії 
«дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 4 липня 2016 
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 верес-
ня 2015 року за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті ПАТ Державної акціонерної компанії 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії ПАТ Державної акціонерної 
компанії «Національна мережа аукціонних центрів» – «Дніпропетровський аукціон-
ний центр» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, офіс 10) оригінал заяви 
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії доку-
ментів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 

1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській 

області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 
17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 
744-11-41.

івано-франківська оБласТь
інформація 

про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни 
за принципом аукціону єдиного майнового комплексу колишнього 

державного підприємства «коломийська паперова фабрика»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри-

ємства «Коломийська паперова фабрика».
Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, 

вул. Фабрична, 10.
Відомості про об’єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять 

основних засобів – 51 од. (у тому числі: будівля зошитного цеху, киснева спо-
руда, 2 склади готової продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівни-
цтво – 10 од., машини та обладнання – 75 од., транспортні засоби – 4 од. та 
інші необоротні активи.

Відомості про земельну ділянку: підприємство розташовано на земельній 
ділянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забрудню-
ючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи 
на території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює ви-
робничої діяльності з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства 
перебуває в незадовільному стані, розукомплектовано.

Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна становить 13 873 080,00 грн (тринадцять мільйонів 

вісімсот сімдесят три тисячі вісімдесят гривень), у т. ч. ПДВ – 2 312 180,00 
грн (два мільйони триста дванадцять тисяч сто вісімдесят гривень).

Умови продажу об’єкта приватизації:
профіль діяльності підприємства визначає покупець; створити не менш як 

20 робочих місць протягом двох років; забезпечити створення безпечних, не 
шкідливих умов праці та дотримуватись санітарних норм, правил протипожеж-
ної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством України; за-
безпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законо-
давства; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному 
стані, дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту 
навколишнього природного середовища; питання землекористування вирішу-
ється покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому за-
конодавством порядку.

На покупців об’єкта приватизації поширюються обмеження, визначені части-
ною першою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аук-
ціону учасник подає:

заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені наказом 
ФДМУ від 02.04.2012 № 437; бізнес-план або техніко-економічне обґрунтуван-
ня післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну пропозицію 
ціни (у запечатаному непрозорому конверті).

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та платежі за об’єкт привати-
зації вносяться на рахунок № 37183500900028. Одержувач – Фонд державного 
майна України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 
код за ЄДРПОУ 00032945.

Грошові кошти в розмірі 1 387 308,00 грн (один мільйон триста вісімдесят 
сім тисяч триста вісім гривень), що становить 10 % початкової ціни об’єкта, вно-
сяться на рахунок № 37316021000058. Одержувач – Фонд державного майна 
України, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, код за 
ЄДРПОУ 00032945. Призначення платежу: «10 % початкової ціни об’єкта при-
ватизації для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства 
«Коломийська паперова фабрика» без ПДВ».

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться 
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підпри-
ємств (малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шля-
хом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошен-
ня ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, 
затвердженого наказом ФДМУ від 2 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21055.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону від-
будеться 7 липня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, фонд державного майна україни, кімн. 303.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропо-
нування ціни за принципом аукціону – 29 червня 2016 року.

Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону приймаються за адресою: Фонд державного майна України, м. Київ, 
вул. Кутузова, 18/7, 7-й поверх, кімн. 721/3, понеділок – четвер з 9.30 до 
17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні – з 9.30 до 15.00. Телефони для довідок:  
200-34-08, 284-52-40.

Ознайомитися з об’єктом продажу можна в робочі дні з 8.00 до 16.00, 
звернувшись у РВ ФДМУ по Івано-Франківській області за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх. Телефони для довідок: (044)  
200-34-08, 284-52-40; (0342) 55-31-40.

київська оБласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: адміністративна будівля (колишній медпункт) площею 46,2 м2.
Адреса об’єкта: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 12.
Балансоутримувач: ПрАТ «Будівельно-монтажне управління № 53» (код за 

ЄДРПОУ 01037137).
Адреса балансоутримувача: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 

вул. Запорізька, 12.
Відомості про земельну ділянку: адміністративна будівля (колишній мед-

пункт) розташована в межах земельної ділянки, яка належить на праві постій-
ного користування ПрАТ «Будівельно-монтажне управління № 53».

Відомості про об’єкт: об’єкт являє собою одноповерхову окремо роз-
ташовану будівлю, яка побудована протягом 1960 – 1970 рр. Стіни цегляні. 
Перекриття – дерев’яні балки. Підлога – лінолеум по бетону. Будівля підключе-
на до систем електрозабезпечення, водозабезпечення, каналізації. Опалення – 
пічне. Загальний технічний стан задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 197 200,00 грн, ПДВ – 39 440,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 236 640,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта приватизації на власний розсуд; покупець забов’язаний забезпечити 
під час експлуатації об’єкта виконання всіх санітарних, протипожежних та ін-
ших правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, 
передбачених законодавством України.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 верес-
ня 2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Сума грошових коштів у розмірі 23 664,00 грн, що становить 10 % від по-
чаткової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казна-
чейській службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: 
РВ ФДМУ по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації в сумі 23 664,00 грн, без ПДВ»).

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призна-
чення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та 
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37187003001567 в ГУ ДКСУ у Київській області, МФО 821018, код за ЄДРПОУ 
19028107, одержувач: РВ ФДМУ по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонер-
на компанія «національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 
5 липня 2016 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 1 липня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській облас-

ті за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел. (044) 200-25-40.

сумська оБласТь
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 204,6 м2 
у підвалі на 1-му поверсі житлового будинку.

Адреса об’єкта: 40022, м. Суми, вул. Леваневського, 28.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об'єкт: об’єкт розташований у підвалі та на 1-му поверсі 

дев’ятиповерхового житлового будинку. Рік будівництва будівлі – 1992. Технічна 
характеристика об’єкта: фундамент – бетонні блоки; стіни цегляні; перекрит-
тя – залізобетонні плити; підлога – бетонна стяжка; вікна – дерев’яні в підвалі, 
металопластикові на першому поверсі; вхідні двері металеві; внутрішнє оздо-
блення – штукатурка, стартова шпаклівка; інженерні комунікації – опалення, 
водопостачання, каналізація, електропостачання.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 201 100,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 241 320,00 грн, 

у т. ч. ПДВ – 40 220,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 24 132,00 грн, що становить 10 % від початкової 

ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 
в Державній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, 
одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; покупець забов’я заний 

забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання сані тар но-еко ло гічних норм 
та правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації 
(нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 

№ 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 
21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

аукціон в електронній формі буде проведено 08.07.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (поча-
ток аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року 
за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до за-
яви, подаються в електронному вигляді до Української Універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української 
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінал заяви на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії доку-
ментів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під-
лягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв – 4 липня 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 3. Телефон для 
довідок (0542) 36-21-83.

харківська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта: нежитлова будівля (колишнє телеательє) загальною площею 
192,3 м2 (разом із земельною ділянкою), що не увійшла до статутного капіталу 
єдиного майнового комплексу державного підприємства побутового обслуго-
вування населення Лозівського технічного центру «Берізка».

Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об’єкта: Харківська обл., Кегичівський р-н, смт Кегичівка, вул. Миру, 27.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля (літ. А-І) загальною площею 

192,3 м2, фундаменти монолітні, стіни цегляні, покрівля шиферна, перекриття 
дерев’яні, підлога дерев’яна, рік побудови – 1970.

Відомості про земельну ділянку: загальна площа земельної ділянки – 0,0518 
га, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове вико-
ристання – для будівництва та обслуговування інших будівель громадської за-
будови. Кадастровий номер 6323155100:02:006:0010.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 230 040,00 грн, ПДВ – 
38 340,00 грн.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 191 700,00 грн, у т. ч. вартість 
земельної ділянки – 118 700,00 грн.

Умови продажу об’єкта:
1. Здійснити державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, яке 

входить до складу об’єкта приватизації, у тому числі державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку у встановленому законом порядку.

2. Використовувати земельну ділянку відповідно до цільового призначення 
згідно з Земельним кодексом України.

3. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 
документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешко-
джати у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

4. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта прива-
тизації до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тіль-
ки після повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з РВ ФДМУ по 
Харківській області.

Сплата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37186501900001 в ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.

Грошові кошти в розмірі 23 004,00 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на 
№ 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач 
коштів – РВ ФДМУ по Харківській області.

Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по Харківській об-
ласті, адреса: м. Харків, вул. Гуданова, 18, кімн. 304. Заяви за встановленою 
органом приватизації формою від юридичних та фізичних осіб приймаються за 
вказаною адресою, телефон для довідок (057) 704-07-36.

аукціон буде проведено об 11.00 15 липня 2016 року у приміщенні рв 
фдму по харківській області за адресою: м. харків, вул. гуданова, 18.

Останній день приймання заяв – 11 липня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

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

проДаж об’єктів групи а

дніПроПеТровська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта  
приватизації «дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий)

Назва об’єкта: «Дитячий комбінат № 2 (63)» (недіючий).
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, просп. Південний, 9.
Балансоутримувач: ЄДРПОУ 00191000, ПАТ «Південний гірничо-зба га-

чувальний комбінат», адреса: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг.
Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна дво-

поверхова нежитлова будівля дитячого закладу літ. А-2 загальною площею 
547,3 м2, цегляна господарська будівля літ. Ж загальною площею 77,2 м2, І – 
басейн, ІІ – вимощення, № 1 – 3 – огорожа. Земельна ділянка під об’єкт окре-
мо не відводилась. Рік введення в експлуатацію – 1958. Потребує проведення 
капітального ремонту, посилення та відновлення експлуатаційних властивос-
тей. Основні комунікації в незадовільному стані.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 780 534,00 грн, ПДВ – 156 106,80 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 936 640,80 грн.
Умови продажу: можливе перепрофілювання об’єкта з урахуванням вимог 

чинного законодавства України з питань організації дозвілля дітей; забезпечити 
під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших правил з утри-
мання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених зако-
нодавством України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише 
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець 
сплачує нотаріальні послуги, пов’язані с посвідченням договору купівлі; покупець 
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчен-
ня договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після 
сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом 
приймання-передавання; засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 
відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн (призна-
чення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь у аукціоні, без ПДВ») та 
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37188500900001 в ГУДКУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, код за 
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.

Сума грошових коштів у розмірі 93 664,08 грн, що становить 10 % від 
початкової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 

у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за 
ЄДРПОУ 13467337, РВ ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення 
платежу: «Попередня сплата 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації 
в сумі 93 664,08 грн»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні – 
30 червня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державної акціо-
нерної компанії «національна мережа аукціонних центрів» в особі філії 
«дніпропетровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 4 липня 2016 
року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час за-
кінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 9 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 верес-
ня 2015 року за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайті ПАТ Державної акціонерної компанії 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії ПАТ Державної акціо-
нерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» – «Дніпропетровський 
аукціонний центр» (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, офіс 10) 
оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином за-
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13 червня 2016 року № 47 (963)

вінницька оБласТь
інформація 

рв фдму по вінницькій області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 7 – 

10,6 м2, част. № 2 – 1,4 м2) загальною площею 12,0 м2 на 1-му поверсі три-
поверхового адміністративного будинку (літ. а). Балансоутримувач: Головне 
управління статистики у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Вінницька обл., м. Жмеринка, вул. Центральна, 5. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-
17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Кальчик Н. М. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 приміщен-
ня, 1 част. приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 01.01.2016: відновна – 7 710,68 грн; залишкова – 
2 030,69 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: не-
має. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 19,7 м2 у будівлі фельдшерсько-акушерського пункту, що не уві-
йшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу СВАТ «Мир». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Барський р-н, с. Киянівка, 
вул. Л. Українки, 27б (прим. 2). Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Романюк Л. В. Кількість об’єктів необорот-
них активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій: –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

�  3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 2 – 
8,8 м2, № 3 – 2,9 м2, № 5 – 20,6 м2 загальною площею 32,3 м2 на 1-му по-
версі 9-поверхового гуртожитку № 4 (літ. в). Балансоутримувач: Вінницький 
національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, 
м. Вінниця, вул. Келецька, 100. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Лихач А. Ф. Кількість об’єктів необорот-
них активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій станом на 01.04.2012: відновна – 4 947,37 грн; залишкова – 1 
187,37 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

�  4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 13, 
№ 14, № 15, № 23 у приміщені № 7) загальною площею 98,5 м2 на першо-
му поверсі основної будівлі (літ. а). Балансоутримувач: Державний Вінницький 
професійно-технічний навчальний заклад «Вище професійне училище сфери по-
слуг». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 
145. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: від-
діл оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Дзись 
С. С. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком, шт.: 4 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріаль-
них активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокових фінансових інвестицій станом на 30.05.2016: відновна – 22 428,45 грн; 
залишкова –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: не-
має. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

�  5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (част. 
№ 2 – 4,0 м2, № 26 – 8,0 м2) загальною площею 12,0 м2 на 1-му поверсі 
прибудови до 9-поверхового гуртожитку № 6 (літ. а). Балансоутримувач: 
Вінницький національний технічний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 21100, м. Вінниця, вул. Келецька, 102а. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта з метою продовження дії договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ТОВ НВК «Хорс-Телеком». Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з облі-
ком, шт.: 1 приміщення, 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 30.05.2016: від-
новна – 16 081,56 грн; залишкова – 3 830,27 грн. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 30.06.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення (№ 13 – 
№ 15 та част. № 6 (1,5 м2) загальною площею 42,4 м2 на 1-му поверсі 
2-поверхової адміністративної будівлі (літ. а). Балансоутримувач: Вінницька 
дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., смт Оратів, вул. Героїв 
Майдану, 113. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника кон-
курсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника 
конкурсу (0432) 56-24-65 Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.
gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Давидова С. О. Кількість об’єктів необоротних активів (немате-
ріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 3 приміщення, 1 част. 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій станом на 01.05.2013: відновна – 99 108,95 грн; залишкова – 
52 007,24 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня № 21 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку 
№ 4 літ. в. Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 100. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: від-
діл оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкур-
су (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт 
з оцінки – ФОП Шуляр О. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематері-
альні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщен-
ня. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових ін-
вестицій станом на 30.05.2016: відновна – 2 544,73 грн, залишкова – 407,16 грн. 
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня № 22 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 9-поверхового гуртожитку № 5 
(літ. г). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Келецька, 98. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою 
продовження терміну дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: від-
діл оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу 
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцін-
ки – ФОП Шуляр О. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
30.05.2016: відновна – 2 493,03 грн; залишкова – 448,75 грн. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 9. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-
щення № 129 площею 4,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхового гур-
тожитку № 2 (літ. х). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-
Інтернаціоналістів, 5. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс 
замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: 
vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. 
Платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В. Кількість об’єктів необоротних акти-
вів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій станом на 30.05.2016: відновна – 2 171,18 грн; залишкова – 
238,83 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення № 136 площею 4,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхового 
гуртожитку № 3 (літ. Б). Балансоутримувач: Вінницький національний технічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-
Інтернаціоналістів/Келецька, 11/102. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою продовження терміну дії договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Шуляр О. В. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій станом на 30.05.2016: відновна – 2 566,00 грн; залишкова – 392,16 
грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 11. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого примі-
щення (вестибуля) на першому поверсі аудиторського корпусу (навчаль-
ний корпус № 3) площею 3,0 м2. Балансоутримувач: Вінницький державний 
педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: 21100, м. Вінниця, вул. Острозького, 32. Мета проведення незалежної оцін-

ки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. 
Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника 
конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій 
області. Платник робіт з оцінки – ФОП Коробка А. М. Кількість об’єктів необо-
ротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених ка-
пітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 
1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій станом на 17.05.2016: відновна – 1 211,31 грн; залишкова – 
7,02 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 16 
(28,3 м2), № 19 (2,7 м2), част. № 18 (1,5 м2), част. № 27 (8,0 м2) част. 
№ 14 (1,75 м2) двоповерхової адміністративної будівлі загальною пло-
щею 42,25 м2. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Вінницькій 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., м. Немирів, пров. 
Некрасова, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу 
(0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vin_05@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцін-
ки – Брацлавська селищна рада. Кількість об’єктів необоротних активів (нема-
теріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення, 3 частини 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінан-
сових інвестицій станом на 26.04.2016: відновна – 61 924,20 грн; залишкова – 
45 554,72 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо-
відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі сер-
тифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за на-
прямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відпо-
відають об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додат-
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання 
послуг з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претен-
дента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосе-
редньо до приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні (17.00) 
до дати проведення конкурсу.

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчас-
ного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації 
о 10.00 у рв фдму по вінницькій області за адресою: 21018, м. вінниця, 
вул. гоголя, 10. Телефон для довідок 53-03-50.

донецька оБласТь
інформація 

рв фдму по донецькій області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  

залучені до проведення незалежної оцінки
Визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної пла-

ти з метою продовження договору оренди.
�  1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення пло-

щею 108,5 м2 на першому поверсі учбово-виробничих майстерень. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Слов’янський про-
фесійний художній ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 84116, Донецька 
обл., м. Слов’янськ, вул. Волзька, 125. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ 
по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: 
fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Макаров Роман Олександрович. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової окремо розташованої 
будівлі (реєстровий номер 21560045.500.фнШяЮТ114) загальною пло-
щею 76,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Донецька ди-
рекція Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Рилєєва, 
10. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/теле-
факс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з 
оцінки – ФОП Корсун Валерій Миколайович. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна) – 31.05.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на першому 
поверсі будівлі технікуму загальною площею 55,2 м2. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Артемівський індустріальний технікум Донецького 

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

хмельницька оБласТь
інформація 

рв фдму по хмельницькій області про оголошення конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-
леустрою з метою продажу об’єктів приватизації разом із земельними ділян-
ками – визначення та погодження меж земельної ділянки з суміжними зем-
левласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка; проведення 
робіт з присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; внесення відо-
мостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; отримання 
позитивного висновку державної експертизи документації із землеустрою та 
витягу з Державного земельного кадастру; погодження проекту землеустрою 
у встановленому порядку, підготовка інших матеріалів та документів, необхід-
них для продажу земельної ділянки.

Об’єкт № 1: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт держав-
ної власності групи а – одноповерхова будівля вбиральні № 13/227 за-
гальною площею 46,8 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом 
із земельною ділянкою), за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, 
м. Ізяслав, вул. Військова,13/227.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 10.12.2009 

№ 1951 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами, внесени-
ми наказами ФДМУ від 24.02.2010 № 262, від 21.06.2011 № 940, від 09.12.2010 
№ 1835 та від 26.03.2015 № 435), рішення Х сесії Ізяславської міської ради 7-го 
скликання від 17.05.2016 № 35/ІІІ-1 «Про надання дозволу на виготовлення про-
ектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».

Об’єкт № 2: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної 
власності групи а – прибудоване приміщення акумуляторної № 13/230 
загальною площею 37,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (ра-
зом із земельною ділянкою), за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський 
р-н, м. Ізяслав, вул. Військова,13/230.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0400 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 10.12.2009 

№ 1951 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами, внесени-
ми наказами ФДМУ від 24.02.2010 № 262, від 21.06.2011 № 940, від 09.12.2010 
№ 1835 та від 26.03.2015 № 435), рішення Х сесії Ізяславської міської ради 7-го 
скликання від 17.05.2016 № 35/ІІІ-1 «Про надання дозволу на виготовлення про-
ектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».

Об’єкт № 3: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт державної 
власності групи а – одноповерхова будівля № 13/157 загальною площею 
137 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земельною ді-
лянкою), що перебуває на балансі відділу житлово-комунального господарства 
Ізяславської райдержадміністрації, за адресою: Хмельницька обл., м. Ізяслав, 
вул. Військова, 13/157.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0220 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 10.12.2009 

№ 1951 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» (зі змінами, внесени-
ми наказами ФДМУ від 24.02.2010 № 262, від 21.06.2011 № 940, від 09.12.2010 
№ 1835 та від 26.03.2015 № 435), рішення Х сесії Ізяславської міської ради 7-го 

свідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилан-
ня цих документів.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 

скликання від 17.05.2016 № 35/ІІІ-3 «Про надання дозволу на виготовлення про-
ектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок».

Об’єкт № 4: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт держав-
ної власності групи а – одноповерхова будівля кПП № 13/190 загальною 
площею 46,3 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земель-
ною ділянкою), за адресою: Хмельницька обл., Ізяславський р-н, м. Ізяслав, 
вул. Військова,13/190.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0105 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 17.06.2010 

№ 825 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 21.06.2011 № 940), рішення 
Х сесії Ізяславської міської ради 7-го скликання від 17.05.2016 № 35/ІІІ-1 «Про 
надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок».

Об’єкт № 5: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт держав-
ної власності групи а – одноповерхова будівля кПП № 13/191 загальною 
площею 57,6 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земель-
ною ділянкою), що перебуває на балансі відділу житлово-комунального гос-
подарства Ізяславської райдержадміністрації, за адресою: Хмельницька обл., 
м. Ізяслав, вул. Військова, 13/191.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0123 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 17.06.2010 

№ 825 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 21.06.2011 № 940), рішення 
Х сесії Ізяславської міської ради 7-го скликання від 17.05.2016 № 35/ІІІ-3 «Про 
надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок».

Об’єкт № 6: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт держав-
ної власності групи а – одноповерхова будівля кТП № 13/149 загальною 
площею 72,3 м2 колишнього військового містечка № 13 (разом із земель-
ною ділянкою), що перебуває на балансі відділу житлово-комунального гос-
подарства Ізяславської райдержадміністрації, за адресою: Хмельницька обл., 
м. Ізяслав, вул. Військова, 13/149.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,0138 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 17.06.2010 

№ 825 (зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 21.06.2011 № 940), рішення 
Х сесії Ізяславської міської ради 7-го скликання від 17.05.2016 № 35/ІІІ-3 «Про 
надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок».

Претенденти на участь у конкурсі подають до регіонального відділення кон-
курсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових рекві-
зитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» 
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають 
міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт 
з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів, які подаються на роз-
гляд конкурсної комісії, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір ви-
конавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 
№ 1420, зі змінами); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб 
у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного но-
мера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний ор-

підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

ган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.; копії установчих 
документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного 
коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, що 
підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним за-
конодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре-
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, 
яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати 
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за ре-
зультатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 
4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами) – для фізич-
них осіб –підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору виконав-
ців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуван-
ням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в ка-
лендарних днях.

конкурс відбудеться 14.07.2016 о 10.00 в приміщенні рв фдму по 
хмельницькій області за адресою: м. хмельницький, вул. соборна, 75.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області до 06.07.2016 (включно). Телефон для довідок (0382) 
72-09-40.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою для підготовки до продажу земельних 

ділянок державної власності, на яких розташовані об’єкти, що 
підлягають приватизації, що відбувся 02.06.2016

Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти державної власності:

незавершене будівництво лазні – пральні на 20 місць за адресою: 
Чернігівська обл., Ічнянський р-н, смт Парафіївка, вул. Новозаводська, 10;

незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з госпо-
дарчим блоком за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, 
вул. Садова, 8;

незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з госпо-
дарчим блоком за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, 
вул. Садова, 9;

незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з госпо-
дарчим блоком за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, 
вул. Перемоги, 2;

незавершене будівництво одноквартирного житлового будинку з госпо-
дарчим блоком за адресою: Чернігівська обл., Ріпкинський р-н, с. Вербичі, 
вул. Перемоги, 4а;

незавершене будівництво реабілітаційного центру за адресою: Чернігівська 
обл., м. Ічня, вул. Ковалівка (Червоноармійська), 17а;

незавершене будівництво 2-квартирного житлового будинку за адресою: 
Чернігівська обл., м. Ічня, вул. Єсеніна, 28 визнано ПП «Аксіома» (м. Чернігів, 
просп. Миру, 53, офіс 550, 551).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Дніпропетровській об-

ласті за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 6, кімн. 36, з 8.00 до 17.00, у 
п’ятницю – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел. (056) 744-11-41.
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національного технічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Донецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 63. Замовник послуг з оцінки – РВ 
ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна 
адреса: fdmu14@ukr.net. Платник робіт з оцінки – ФОП Антонова Олександра 
Миколаївна. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на пер-
шому поверсі п’ятиповерхової будівлі учбового корпусу літ. «г» площею 
66,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Військова части-
на 3035 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної гвар-
дії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Словянськ, 
вул. Добровольського, 2. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій 
області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.
net. Платник робіт з оцінки – ФОП Якимішин Юрій Миколайович. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.07.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 33,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Військова 
частина 3035 Східного оперативно-територіального об’єднання Національної 
гвардії України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Словянськ, 
вул. Добровольського, 2. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій об-
ласті, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. 
Платник робіт з оцінки – ФОП Познякова Натаван Джангір-кизи. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення в основній бу-
дівлі вузла зв’язку (літ. а-1) (реєстровий номер 21560045.500.ааажжа199): 
прим. № 1-10, прим. № 1-12, нежитлове прибудоване приміщення літ. а1 
(тамбур) площею 27,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Донецька дирекція Українського державного підприємства поштового зв’язку 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, 
с. Сартана, вул. Лафазана, 34. Замовник послуг з оцінки – РВ ФДМУ по Донецькій 
області, телефон/телефакс (057) 704-17-36, електронна адреса: fdmu14@ukr.net. 
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України». Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 31.05.2016.

Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Поло жен ням 
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом 
Фонду державного майна України № 2075 від 31.12.2015, заре єст рованим в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на під-
ставі 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 май-
на за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію 
на кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається:

з підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про прове-
дення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додатком 2 до Положення).

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-

новленою формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, пе-
редбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); 
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на про-
вадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента (згідно з додат-
ком 4 до Положення).

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчас-
ного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61024, м. Харків, 
вул. Гуданова, 18, каб. 408. Телефони для довідок: (057) 704-17-36, (066) 988-91-12.

конкурс відбудеться 30 червня 2016 року о 10.00 у рв фдму по 
донецькій області за адресою: м. харків, вул. гуданова, 18, каб. 408.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та орга ні за-
цій но-документального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (кабінет 
316) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно). На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву 
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

жиТомирська оБласТь
інформація 

рв фдму по житомирській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлових приміщень зв’язкової в бу-

дівлі поста ец станції колодянка площею 1,0 м2 (літ. Б). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Новоград-Волинський р-н, с. Колодянка. Балансоутримувач: 
Відокремлений підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне експлуа-
таційне управління № 4 ДТГО «Південно-Західна залізниця» (м. Коростень, 
вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській об-
ласті; платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлових приміщень зв’язкової у будів-
лі поста ец станції обвідна площею 1,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Коростенський р-н, с Жабче, вул. Обвідна, 5. Балансоутримувач: Відокремлений 
підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне експлуатаційне управління 
№ 4 ДТГО «Південно-Західна залізниця» (м. Коростень, вул. Горького, 27). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 
31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник 
робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал»

�  Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлових приміщень зв’язкової у 
будівлі поста ец станції омелянівка площею 1,0 м2 (літ. Б). Місце зна-
ходження об’єкта оцінки: Коростенський р-н, с Горщик, вул. Привокзальна, 
14. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ – Коростенське будівельно-
монтажне експлуатаційне управління № 4 ДТГО «Південно-Західна залізниця» 
(м. Коростень, вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовжен-
ня договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал»

� Об’єкт оцінки № 4: частина нежитлових приміщень зв’язкової у будів-
лі поста ец станції орепи площею 1,0 м2 (літ. а). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Новоград-Волинський р-н, с. Орепи, вул. Зелена, 36. Балансоутримувач: 
Відокремлений підрозділ – Коростенське будівельно-монтажне експлуа-
таційне управління № 4 ДТГО «Південно-Західна залізниця» (м. Коростень, 
вул. Горького, 27). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській об-
ласті; платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 5: частина майданчика площею 12,21 м2. Місце-
зна ходження об’єкта оцінки: м. Новоград-Волинський, дільниця Коростень-
Шепетівка, станція Новоград-Волинський 336, ПК 8 у смузі полоси відводу 
залізниці. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ – Житомирська дис-
танція колії ДТГО «Південно-Західна залізниця» (м. Житомир, вул. Вокзальна, 
15б). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцін-
ки: 31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник 
робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 6: частина майданчика площею 12,21 м2. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: Новоград-Волинський р-н, дільниця Коростень-
Шепетівка, станція Вершниця 326, ПК 8 у смузі полоси відводу залізниці. 
Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ – Житомирська дистанція колії 
ДТГО «Південно-Західна залізниця» (м. Житомир, вул. Вокзальна, 15б). Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2016. 
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – 
ТОВ «Локо Діджітал»

� Об’єкт оцінки № 7: частина майданчика площею 12,21 м2. Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Новоград-Волинський, дільниця Коростень-
Шепетівка, перегін Вершниця-Новоград-Волинській 332-й км, ПК 3 у сму-
зі полоси відводу залізниці. Балансоутримувач: Відокремлений підрозділ – 
Житомирська дистанція колій ДТГО «Південно-Західна залізниця» (м. Житомир, 
вул. Вокзальна, 15б). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській об-
ласті; платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».

� Об’єкт оцінки № 8: частина майданчика площею 12,21 м2. Місце зна-
ходження об’єкта оцінки: Баранівський р-н, дільниця Коростень – Ше пе тівка, стан-
ція Радуліно 368-й км ПК 6 у смузі полоси відводу залізниці. Балансоутримувач: 
Відокремлений підрозділ – Житомирська дистанція колії ДТГО «Південно-Західна 
залізниця» (м. Житомир, вул. Вокзальна, 15б). Мета проведення незалежної оцін-
ки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Дата оцінки: 31.05.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Локо Діджітал».

До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти гос-
подарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурс-
ну документацію, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної про-
позиції претендента, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (дода-
ток 3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 

інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до 
Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконан-
ня робіт з оцінки (абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозицію 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, 
а також терміну виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатану в 
окремому конверті.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конвер-
та не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до сектору організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Житомирській області за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 17.00. На 
конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування 
цієї інформації об 11.00 у рв фдму по житомирській області за адресою: 
м. житомир, вул. 1 Травня, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗакарПаТська оБласТь
IнформацIя 

рв фдму по Закарпатській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки майна
�  Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною площею 

114,5 м2, позиції 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 першого поверху та позиція 24 
другого поверху будівлі літ. а. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Ужгородський відділ комплексного проектування Українського державного інсти-
туту по проектуванню садів та виноградників «Укрдіпросад», тел. (0312) 64-28-16. 
Місцезнаходження об’єкта: м. Ужгород, вул. Собранецька, 140. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: 
zakarpat_21@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській 
області. Платник робіт з оцінки: ФОП Лендєл І. І. Балансова залишкова вартість 
основних засобів станом на 31.03.2016: 19 800,00 грн. Правовий режим земель-
ної ділянки: інформація відсутня. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.05.2016 (орієнтовна).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльнос-
ті, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 № 60/28190 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинно-
го сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у мате-
ріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та 
майнових прав на них».

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) ви-
кладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її 
складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах 
І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конвер-
ті і складається з:

підтвердних документів; пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк вико-
нання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ по 
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 
(каб. 313) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (по-
неділок – четвер до 17.00, у п’ятницю – до 15.45).

Конкурсна документація подається на кожний об’єкт окремо. На конверті 
слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а та-
кож зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у конкурсі 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться о 10.00 рв фдму по Закарпатській області (адре-
са: м. ужгород, вул. собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації». Телефон 
для довідок (0312) 61-38-83.

івано-франківська оБласТь
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Частина приміщення коридору площею 2,2 м2 на 1-му поверсі 

та частина приміщення коридору площею 2,2 м2 на 2-му поверсі адмін-
будівлі, що обліковуються на балансі Регіонального сервісного центру МВС 
в Івано-Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 
23. Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору 
оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – ФОП Матіїв А. С.

�  2. Приміщення площею 10,8 м2 на 2-му поверсі адмінбудівлі, 
що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Івано-
Франківській області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Юності, 23. 
Запланована дата оцінки: 31.05.2016. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. 
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник оцінки – 
ПАТ комерційний банк «ПриватБанк».

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і склада-
ється з:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою 
(відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної 
комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); 
документи, в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінюва-
чів, які безпосередньо виконуватимуть роботи з оцінки майна; документи, що 
підтверджують право на виконання таких робіт; інформацію про претендента 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність пре-
тендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених 
структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах сві-
ту); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з пре-
тендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписан-
ня звіту пр оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних 
організаціях оцінювачів).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути 
завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть 
бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифіка-
тів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за на-
прямами з оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відпо-
відають об’єкту оцінки.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів 
або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні при-
ймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має 
право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про 
це письмово голову комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-
Франківській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу, а саме до 21.06.2016 включно.

конкурс відбудеться 29.06.2016 о 10.00 у каб. № 315 у приміщенні рв 
фдму по івано-франківській області за адресою: м. івано-франківськ, 
вул. василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група перебу-
вають за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для до-
відок 55-31-39.

львівська оБласТь
інформація 

рв фдму по львівській області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 57 за-

гальною площею 17,7 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової адміні-
стративної будівлі з підвалом (літ. «Б-5»). Місцезнаходження об’єкта оцін-

ки: м. Львів, вул. Високий Замок, 4. Балансоутримувач: Філія Національної 
телекомпанії України «Львіська регіональна дирекція». Мета проведення не-
залежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної пла-
ти з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 
261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовни-
ка конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорцій-
ної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Високий Замок, 4. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Шубенко Юрій 
Васильович.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 34,9 м2 
дванадцятиповерхової будівлі готелю. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Балансоутримувач: ДП МОУ «Готель «Власта». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропо-
рційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропо-
рційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Львів, вул. Клепарівська, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 31.05.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ТзОВ «Лайфселл».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху загальною площею 20,0 м2 будів-
лі корпусу № 28 (студентська бібліотека). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Балансоутримувач: Національний універ-
ситет «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди держав-
ного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. 
Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце роз-
ташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2016 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ТзОВ «Лайфселл».

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо-
відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинно-
го сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів 
у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка неру-
хомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, 
та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, 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 за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
шляхом поштового відправлення або до відділу організаційно-документального 
забезпечення та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що містяться у конверті, і має міс-
тити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях). На конвер-
ті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

конкурс відбудеться в рв фдму по львівській області о 12.00 че-
рез 14 днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. львів, 
вул. січових стрільців, 3.

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за 
чотири робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 
261-62-14, 261-62-04.

миколаївська оБласТь
інформація 

рв фдму по миколаївській області про оголошення  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності  

для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-

хунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщення пер-
шого поверху триповерхової 
будівлі учбового корпусу

7,8 м. Миколаїв, 
вул. Акіма, 2 

Чорноморський державний уні-
верситет ім. Петра Могили

31.05.16

2 Нежитлові приміщення бу-
дівлі теслярського цеху 

151,6 м. Миколаїв, 
вул. Громадянський 
узвіз, 1/1

ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт»

30.06.16

3 Частина бетонного за-
мощення

32,0 м. Миколаїв, 
вул. Бригадна, 57в

Жовтневе управління водного 
господарства

31.05.16

4 Частина даху будівлі 144,0 Миколаївська обл., 
м. Вознесенськ, 
вул. Київська, 279а

Відокремлений підрозділ Мико-
лаївські магістральні електричні 
мережі ДП НЕК «Укренерго»

31.05.16

� 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Приміщення першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі лікарні

18,1 м. Миколаїв, 
вул. Флот-
ська, 71

ДУ «Територіальне 
медичне об’єднання 
МВС України по Мико-
лаївській області»

31.05.16

2 Склад № 7 з адміністративно-
побутовими приміщеннями;

11 626,5 м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/7

ДП «Миколаївський 
морський торговель-
ний порт»

31.05.16

рампа; 2 174,0
станція розвантаження вагонів;
підкранові колії довжиною 217,63 пог. м;
відкритий склад 17 600,0

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області конкурсну 
документацію в запечатаному конверті, яка складається із:

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку вико-
нання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому 
конверті; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом 
із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку май-
на за встановленою формою (додаток 2 до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за 
№ 60/28190) (далі – Положення).

До підтвердних документів належать: заява про участь у конкурсі з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до 
Положення); копії документів про наявність в оцінювачів, які перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом або додатково залучаються ним, докумен-
тів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними 
організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; письмова згода 
керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяль-
ності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі 
необхідності); інформація про претендента за встановленою формою (додаток 
4 до Положення).

Інформація про претендента складається відповідно до додатка 4 до Положення 
та містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з 
оцінки, наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підпри-
ємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в 
Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у тру-
дових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство 
у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації 
за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференц-зал 
регіонального відділення.

Конкурсна документація подається до сектору організаційно-доку мен-
таль ного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих 
дні (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. 
Телефон робочої групи (0512) 47-04-11.

рівненська оБласТь
інформація 

рв фдму по рівненській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення другого поверху 

будівлі площею 10,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцін-
ки: Головне управління статистики у Рівненській області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Костопіль, вул. Незалежності, 14. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку оренд-
ної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу 
(0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника кон-
курсу 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПАТ «Українська страхова компанія 
«Княжа Вієнна Іншурас Груп». Кількість об’єктів необоротних активів (немате-
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ріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних ак-
тивів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ді-
лянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: 
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху 
лабораторного корпусу площею 53,2 м2. Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: Державне підприємство Рівненський державний центр на-
уки, інновації та інформатизації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, 
вул. Замкова, 22а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного 
майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцін-
ки: ФОП Левкович Ю. Т. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за гру-
пами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, 
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. 
Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 30.06.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: вестибуль навчального корпусу № 2 площею 
7,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Технічний коледж 
Національного університету водного господарства та природокористування. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Орлова, 35. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-
66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-
80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77). Платник робіт з оцінки: ФОП Орос О. М. Кількість об’єктів необоротних ак-
тивів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематері-
альних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної 
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: 
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація від-
сутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, ві-
домості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 30.06.2016.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання по-
слуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про кон-
курсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чин-
ного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності 
в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з 
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких на-
прямків, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам на участь у конкурсі необхідно подати до РВ ФДМУ по 
Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з опи-
сом документів, які містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» зазначити назву об’єкта, на 
оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяль-
ності, який подає заяву та дату проведення конкурсу.

Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-
ня, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, 
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до 
Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, 
вул. 16 Липня, 77.

конкурс відбудеться 24 червня 2016 року о 9.00 в рв фдму по 
рівненській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються. 17.06.2016 (включно) до 
16.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 
26-79-91.

харківська оБласТь
інформація 

рв фдму по харківській області про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

I. Приватизація.
� 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт групи ж – база відпочинку 

«сонячна галявина», що перебувала на балансі ВАТ «Харківський електротех-
нічний завод «Трансзв’язок». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 63434, Харківська 
обл., Зміївський р-н, с-ще Дачне, вул. Курортна, 53. Мета проведення незалежної 
оцінки: незалежна оцінка вартості об’єкта групи Ж – бази відпочинку «Сонячна 
галявина», що перебувала на балансі ВАТ «Харківський електротехнічний завод 
«Трансзв’язок», що повертається в державну власність, вартості основних засо-
бів, які виявлені як надлишки; вартості основних засобів, які виявлені як нестача, 
та визначення розміру (вартості) збитків (у разі їх наявності), завданих об’єкту за 
час володіння ним покупцем, за результатами оцінки надлишків, нестач шляхом 
їх порівняння. Основні види продукції(послуг), що виробляються: –. Кількість на-
явних об’єктів необоротних активів згідно з інвентаризаційними описами станом 
на 28.05.2014 (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): будівлі та споруди: літні будинки 
з верандою загальною площею 13,9 м2 – 6 од.: літ. «А-1», літ. «Е-1», літ. «З-1», літ. 
«И-1», літ. «К-1», літ. «Л-1»; літні будинки з верандою загальною площею 14,0 м2 – 
16 од.: літ. «Б-1», літ. «М-1», літ. «Н-1», літ. «О-1», літ. «П-1», літ. «Р-1», літ. «С-1», літ. 
«Т-1», літ. «Ф-1», літ. «Х-1», літ. «Ц-1», літ. «Ч-1», літ. «Ш-1», літ. «Э-1», літ. «Щ-1», літ. 
«Ю-1»; котедж літ. «W-2» загальною площею 148,4 м2; котеджи з мансардою – 5 
од.: літ. «V-1» – 90,5 м2, літ. «R-1» – 92,0 м2, літ. «L-1» – 88,0 м2, літ. «F-1» – 92,1 м2, 
літ. «S-1» – 92,1 м2 ; павільйони – 3 од.: літ. «N-1» – 80,7 м2, літ. «t-1» – 25,8 м2, 
літ. «Й-1» – 18,9 м2 ; склади – 2 од.: літ. «Q-1» – 53,6 м2, літ. «Ё-1» – 11,9 м2; літ-
ній будинок з верандою літ. «У-1» – 18,5 м2; вбиральня літ. «є»; службові будів-
лі – 2 од.: літ. «ь» – 2,1 м2, літ. «r» – 7,4 м2; огорожа № 1, 2, 4; резервуар № 5; літні 
будинки – 3 од.; літній душ – 1 од. Обладнання: електротрансформаторна № 3; 
розподільчий електрощит; насос – БИ-11; бензопилка; зварювальний апарат; 
стіл-бесідка – 3 од. Зелені насадження: ялинки – 26 од.; берези – 27 од.; фруктові 
дерева – 23 од.; інші дерева – 130 од. Кількість відсутніх об’єктів (нестача) нео-
боротних активів згідно з інвентаризаційними описами станом на 28.05.2014: бу-
дівлі та споруди: літні будинки з верандою загальною площею 13,9 м2 – 4 од.: літ. 
«В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-1», літ. «Ж-1», літній будинок з верандою літ. «Ї-1» загаль-
ною площею13,6 м2, літній будинок з верандою літ. «D-1» – 9,9 м2, літній будинок 
з верандою літ. «G-1» – 17,3 м2, баня літ. «Я-1» – 10,1 м2, службовий будинок літ. 
«і-1» – 28,3 м2, вбиральня літ. «ъ». Зелені насадження: ялинки – 9 од.; фруктові 
дерева – 24 од. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського то-
вариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного бу-
дівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом 
на (останній звітний період): покупцем не надані документи щодо ведення бух-
галтерського обліку основних засобів. Розмір земельної ділянки(ділянок), усьо-
го: 1,5468 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): 63434, Харківська 
обл., Зміївський р-н, с-ще Дачне, вул. Курортна, 53. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): ні. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 28.05.2014.

� 2. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 
дослідно-конструкторське бюро (дкБ) імпульсної обробки металів аеро-
космічного університету ім. жуковського. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Харків, вул. Чкалова, 17. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна 
оцінка об’єкта незавершеного будівництва – Дослідно-конструкторського бюро 
(ДКБ) імпульсної обробки металів аерокосмічного університету ім. Жуковського, 
що повертається в державну власність. Основні види продукції(послуг), що 
виробляються: –. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітич-
ним обліком(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): –. Розмір статутного фонду 
(власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вар-
тість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансо-
вих інвестицій, нематеріальних активів станом на (останній звітний період): –. 
Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –. Місце розташування земельної 
ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 02.08.2013.

I. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходжен-
ня (індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за 

ЄДРПОУ, контактний телефон) 
Дата оцінки Мета проведен-

ня оцінки

Інформа-
ція про за-
мовника/
платника

1 Нежитлове приміщення – кімн. 207 на 2-му поверсі 
5-поверхової будівлі корпусу (інв. № 70330, літ. «А-5») 
загальною площею 17,2 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі Харків-
ського національного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел.: 702-10-16, 702-10-13

На дату, визна-
чену орендо-

давцем

Визначен-
ня вартості 
об’єкта оренди 
до 200 м2 для 
погодження 
розрахунку 
орендної плати 
(за заявою від 
сторонньої ор-
ганізації)

Харків-
ський 
національ-
ний уні-
верситет 
радіоелек-
троніки

2 Частина вестибуля на першому поверсі 
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 10, реєстро-
вий номер майна 02066769.1, загальною площею 
1,0 м2, за адресою: м. Харків, пров. Електроінстру-
ментальний, 6, що перебуває на балансі Студмістечка 
Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. 
Жуковського «ХАІ»

25.06.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП О. В. 
Сломчин-
ський 

3 Частина вестибуля на першому поверсі 
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 12, реєстро-
вий номер майна 02066769.1.АААККЖ586, загальною 
площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. Електро-
інструментальний, 6б, що перебуває на балансі Студ-
містечка Національного аерокосмічного університету 
ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

25.06.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП О.В. 
Сломчин-
ський 

4 Частина вестибуля на першому поверсі п’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку № 7, реєстровий номер майна 
02066769.1.АААККЖ570, загальною площею 1,0 м2, 
за адресою м. Харків, вул. Чкалова, 1, що перебуває 
на балансі Студмістечка Національного аерокосмічного 
університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»

25.06.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП О.В. 
Сломчин-
ський 

5 Частина вестибуля на першому поверсі 
дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 11, реєстро-
вий номер майна 02066769.1.АААККЖ581, загальною 
площею 1,0 м2 за адресою м. Харків, пров. Електроін-
струментальний, 6а, що перебуває на балансі Студміс-
течка Національного аерокосмічного університету ім. 
М.Є. Жуковського «ХАІ»

25.06.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП О.В. 
Сломчин-
ський 

6 Нежитлове приміщення – кімн. № 7 в одноповерхо-
вій прибудові до семиповерхового будинку молодого 
спеціаліста (БМС-4) (технічний паспорт відсутній) 
загальною площею 57,5 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Чкалова, 32а, що перебуває на балансі Студміс-
течка Національного аерокосмічного університету ім. 
М. Є. Жуковського «ХАІ»

25.03.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП Са-
лім Самір 

7 Нежитлове приміщення – кабінет на першому поверсі 
шестиповерхової будівлі головного учбового корпусу 
(інв. № 102005, літ. «А-6», пам’ятка архітектури та 
містобудування) загальною площею 37,9 м2 за адре-
сою: м. Харків, просп. Леніна (Науки), 4, що перебуває 
на балансі Харківського національного медичного 
університету 

13.07.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «Дер-
жавний 
експортно-
імпортний 
банк Укра-
їни» 

8 Нежитлове приміщення (кімн. № 2) одноповерхової 
будівлі пошти (інв. № 0400015, літ. «А-1») загальною 
площею 10,2 м2 за адресою: Харківська обл., Богоду-
хівський р-н, с. Крисіно, вул. Центральна, що перебу-
ває на балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»

26.03.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «УКР-
ТЕЛЕКОМ»

9 Нежитлове приміщення (кімн. № 2, 3) одноповерхової 
будівлі пошти (інв. № 0600010, літ. «А-1») загальною 
площею 21,4 м2 за адресою: Харківська обл., Богоду-
хівський р-н, с. Костів, вул. Миру, 12, що перебуває на 
балансі Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта»

26.03.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ПАТ «УКР-
ТЕЛЕКОМ»

10 Частина нежитлового приміщення умивальника (кімн. 
№ 55 згідно з технічним паспортом) на четверто-
му поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку (інв. 
№ 103020009, літ. А-5) загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, пров. Дизайнерський, 2, що пе-
ребуває на балансі Харківської державної академії 
дизайну і мистецтв

18.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП 
Буряков-
ський 
В. М.

11 Нежитлові приміщення загальною площею 493,90 м2 
у 5-поверховій будівлі з навчальними майстернями 
та кабінетами, а саме: кімн. № 14, 16, 18 на 2-му 
поверсі; кімн. № 6, 23, 25, 31, 35, 41, 45, 46, 49, 50, 
51, 52, 53 на 3-му поверсі; кімн. № 7, 34, 37, 41, 55 
на 4-му поверсі; кімн. № 8, 10, 34, 46, 52, 55, 56 на 
5-му поверсі за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 11, 
що перебувають на балансі ДВНЗ «Харківський ко-
ледж будівництва, архітектури та дизайну», 01275992, 
тел. (057) 731-24-31

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ТОВ «СІТІ 
ІНВЕСТ 
87»

12 Нежитлове приміщення – кімн. № 40 на першому 
поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, 
загальною площею 19,8 м2 за адресою: за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ 
«ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бов-
дир А. Ю.

13 Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39 на першому поверсі 6-поверхової будівлі, 
пам’ятка архітектури, загальною площею 119,7 м2 
за адресою: за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 1, 
що перебувають на балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, 
тел. (057) 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бов-
дир А. Ю.

14 Нежитлові приміщення – кімн. № 86, 87 на 3-му 
поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, 
загальною площею 31,2 м2 за адресою: за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі 
ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бов-
дир А. Ю.

15 Нежитлове приміщення – кімн. № 85 на 3-му поверсі 
6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, загальною 
площею 23,0 м2 за адресою: за адресою: м. Харків, 
вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «ДІП 
СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бов-
дир А. Ю.

16 Нежитлові приміщення – кімн. № 81, 82, 83 на 3-му 
поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, 
загальною площею 55,7 м2 за адресою: за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі 
ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бов-
дир А. Ю.

17 нежитлові приміщення – кім. №№ 38, 39, 40, 41, 43 на 
2-му поверсі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітекту-
ри, загальною площею 139,60 м2, за адресою: за адре-
сою: м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на 
балансі ДУ «ДІП СЕД», 00190325, т. 057-7311890

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бов-
дир А. Ю.

18 Нежитлові приміщення – кімн. № 5, 6, 7, 16, 17, 18, 
20 у підвалі 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури, 
загальною площею 139,6 м2 за адресою: за адресою: 
м. Харків, вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі 
ДУ «ДІП СЕД», 00190325, тел. (057) 731-18-90

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Бов-
дир А. Ю.

19 Нежитлові приміщення – кімн. № 30, 31, 32, 33, 34, 
LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX на 2-му поверсі 2-поверхової 
прибудови до 9-поверхового гуртожитку № 11 загаль-
ною площею 87,9 м2 за адресою: за адресою:м. Харків, 
пров. Електроінструментальний, 6а, що перебувають 
на балансі Студентського містечка Національного 
аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут», 23912896, тел.: (057) 
788-46-86, 788-45-41, 315-11-64

На дату укла-
дення договору 
на проведення 

незалежної 
оцінки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в 
оренду

ФОП Ам-
рік Сінгх

20 Нежитлове приміщення – кімн. № 107 на першо-
му поверсі триповерхового навчального корпусу 
(літ. «А-5», пам’ятка архітектури, реєстровий номер 
21188157.1.ТОЧВФГ002, загальною площею 57,9 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебу-
ває на балансі Харківського радіотехнічного технікуму, 
21188157, тел. 731-17-11

23.05.16 Визначення 
вартості об’єкта 
з метою продо-
вження догово-
ру оренди

ФОП 
Билінка 
О. Г.

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах по-
дають до РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запеча-
таному конверті, яка складається з:

підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у кален-
дарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо до-
свіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцін-
ки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) строк вико-
нання робіт, який повинен становити не більше 5 днів для об’єктів оренди не-
рухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та 
інформації про об’єкт оцінки).

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці 
виміру – календарних днях.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчас-
ного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному 
об’єкту оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в кон-
верті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності» та дату конкурсу.

конкурс відбудеться об 11.00 у рв фдму по харківській області 
за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, каб. 313 
через 14 днів після опублікування цієї інформації. Тел. для довідок (057) 
705-18-57.

Документи на участь у конкурсі подаються до відділу службового діловодства 
РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18, 
3-й поверх, кімн. 308 за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно).

херсонська оБласТь,  
арк та м. севасТоПоль

інформація 
рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення оцінки державного майна

� 1. Об’єкт: прибудоване нежитлове приміщення кафе-бару площею 
52,8 м2, що перебуває на балансі ДП «Степовий філіал УКРНДІЛГА», за адре-
сою: м. Цюрупинськ, вул. Комунарів, 62/26. Замовник: ДП «Степовий філіал 
УКРНДІЛГА». Платник: ПП Вілку Р. П. Мета проведення незалежної оцінки – ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.

� 2. Об’єкт: вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 
22,1 м2 на другому поверсі 4-поверхової будівлі службово-побутового кор-
пусу, що перебуває на балансі ХФ ДП «Адміністрація морських портів України», 
за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 4. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПП «Каргосаф». Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
продовженні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.

� 3. Об’єкт: частина даху площею 2,0 м2 та частина приміщення техніч-
ного поверху площею 11,5 м2 у будівлі учбового корпусу № 7 хнТу за адре-
сою: м. Херсон, вул. Перекопська,175, що перебуває на балансі Херсонського на-
ціонального технічного університету. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, 
АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Полігон». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.

� 4. Об’єкт: частина приміщення вестибуля першого поверху загаль-
ною площею 2,0 м2 будівлі головного учбового корпусу (реєстровий но-
мер 00493020.1.БеШснП7876) та частина приміщення вестибуля пер-
шого поверху загальною площею 1,0 м2 будівлі гідромеліоративного фа-
культету, що перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 
університет», за адресою: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23. Замовник: РВ 
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ФОП Єрмоленко 
Володимир Володимирович. Мета проведення незалежної оцінки – визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.

�  5. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
70,9 м2 на першому поверсі та вбудовані нежитлові приміщення загаль-
ною площею 249,3 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі (реє-
стровий номер 38481146.1.нЧиЮцл1154) за адресою: Херсонська обл., 
Високопільський р-н, смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 108, що пере-
бувають на балансі Державної установи «Херсонський обласний лаборатор-
ний центр Держсанепідслужби України». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській 
області, АРК та м. Севастополі. Платник: Комунальний заклад «Центр дитячої 
та юнацької творчості» Високопільської районної ради Херсонської області. 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.05.2016.

�  6. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
142,9 м2 на першому поверсі будівлі третього навчального корпусу, 
що перебувають на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний універ-
ситет», за адресою: м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 23. Замовник: РВ ФДМУ 
в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ НВФ «Дріада». 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.05.2016.

�  7. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
43,1 м2 на першому поверсі будівлі цеху обробки та перевезення по-
шти за адресою: м. Херсон, пл. Привокзальна, 1, що перебувають на балан-
сі ХД УДППЗ «Укрпошта». Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та 
м. Севастополі. Платник: ПП «Автодіск». Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні 
договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.05.2016.

�  8. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
56,0 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі цюрупинського цос 
№ 3 (реєстровий № 21560045.2300.ааажек093), що обліковується на 
балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», за адресою: Херсонська обл., м. Цюрупинськ, 
вул. Гвардійська, 28. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. 
Севастополі. Платник: ТОВ Виробничо-комерційна фірма «Спектр». Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахун-
ку орендної плати при продовженні договору оренди. Запланована дата оцін-
ки: 31.05.2016.

Звіти про оцінку мають бути прошиті (прошнуровані), пронумеровані, скрі-
плені підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господа-
рювання, що проводив оцінку.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запе-
чатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 
за № 60/28190), а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за вста-
новленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим 
пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта 
оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); ін-
формацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з 
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку 
виконання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації 
про проведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті (не більше 5 днів 
для об’єктів оренди та не більше 10 днів для об’єкту приватизації); докумен-
ти щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділян-
ки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 2).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву 
об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта госпо-
дарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 
47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчас-
ного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

конкурс відбудеться в рв фдму в херсонській області, арк та 
м. севастополі за адресою: м. херсон, просп. ушакова, 47, кімн. 225 о 
9.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації, телефон для до-
відок (0552) 22-44-44.

Чернівецька оБласТь
інформація 

рв фдму по Чернівецькій області про оголошення конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення будівлі учбового корпу-

су № 5 (літ. в) загальною площею 225,0 м2. Найменування балансоутриму-
вача об’єкта оцінки: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2. Мета про-
ведення оцінки: передача в оренду. Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-
84. Телефакс замовника конкурсу (0372) 55-44-26. Електронна адреса замов-
ника конкурсу: admin_77@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс 
якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 
од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, 
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій (зазначається окремо за групами): 97 479,60 грн станом на 31.05.2016. 
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у 
тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, час-
ток, паїв): 1. Розмір земельної ділянки, усього: 7,9525 га. Місце розташування 
земельної ділянки: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2. Цільове призначення зе-
мельної ділянки: для обслуговування будівель. Правовий режим земельної ді-
лянки: право постійного користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні. Дата оцінки (дата, на яку прово-
диться оцінка майна): 31.05.2016.

Конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190.

Замовник незалежної оцінки – РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платник незалежної оцінки – ФОП Губчак Грета Дмитрівна.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки зазначеного об’єкта 

оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання дого-
вору на проведення незалежної оцінки майна.

Процедура конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності відповідно 
до Положення застосовується РВ ФДМУ по Чернівецькій області, якщо вар-
тість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) 
тисяч гривень.

До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються пре-
тенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяль-
ності, яким передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 
майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земель-
них ділянок та майнових прав на них».
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

волинська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по волинській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява на оренду
найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02540083, Любешівський технічний коледж Луцького національного технічного універси-
тету, 44200, Волинська обл., смт. Любешів, вул. Брестська, 7, тел. (03362) 2-16-80 

Частина нежитлового 
приміщення гуртожитку 

05477296.5.ВЮНГКБ001 44200, Волинська обл.,  
смт. Любешів, вул. Брестська, 5

16,07 34 895,00 2 роки 364 дні Розміщення ветери-
нарної аптеки

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

дніПроПеТровська оБласТь
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

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

1116130, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
ім. академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2

101,35 948 433,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населен-
ня (розміщення пральні загального користування для студентів та співробітників)

2 Міністерство освіти 
і науки України 

39568620, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпропетровськ, вул. Дзер-
жинського, 2/4, тел. (056) 745-55-96

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення

39568620.1.ААААЖЖ171 м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 8а

2,0 29 392,00 1 рік Надання побутових послуг населенню (розміщення пральні самообслуговування) 

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

донецька оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по донецькій області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство соціальної по-
літики України

35498822, Державна освітня установа «Інститут підвищення кваліфікації та 
перепідготовки кадрів», 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, бульв. Ма-
шинобудівників, 32, тел. (0626) 41-63-13 

Нежитлові вбудовані приміщення учбового 
корпусу 

35498822.1. ЯРХСЖП492 Донецька обл., м. Краматорськ, 
бульв. Машинобудівників, 32

722,4 1 588 240,00  
станом на 31.01.2016

2 роки 360 днів Розміщення навчального закладу 

2 Міністерство освіти і науки 
України

04601943, Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної ака-
демії, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Садова, 99, тел. (0626) 41-31-80

Нежитлові вбудовані приміщення першого по-
верху гуртожитку

02070789.3.ОКМЕМЛ167 Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Велика Садова, 91

256,8 779 131,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 360 днів Розміщення їдальні, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

3 Міністерство аграрної по-
літики та продовольства 
України

00379790, Державне підприємство «Артемсіль», Донецька обл., м. Бахмут, 
м. Соледар, вул. Чкалова,1а, тел. (0627)-44-25-00

Нежитлове приміщення площею16,56 м2 сьо-
мого поверху та частини даху площею10,0 м2 
будівлі солефабрики

00379790.8.АААЕЛК590 Донецька обл., м. Бахмут, м. Со-
ледар, вул. Лермонтова, 1, руд-
ник № 7

26,56 264 960,00  
станом на 31.01.2016

2 роки 360 днів Розміщення операторів телекомунікацій, які нада-
ють послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області. Заяви пода-
ються 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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

ЗакарПаТська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Закарпатській 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 )

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна казначей-
ська служба України

37916934, Управління Державної казначейської служби України 
у Свалявському районі Закарпатської області, Закарпатська обл., 
м. Свалява, вул. Л. Толстого, 2, тел./факс (03133) 2-34-97

Вбудовані приміщення (поз. 2-14, 2-15, 2-16, 2-17) 
мансардного поверху адмінбудинку літ. А, А/, А//

37916934.1.АААГБГ690 Закарпатська обл., м. Сва-
лява, вул. Л. Толстого, 2

39,7 246 000,00 2 роки 364 дні Розміщення офісних приміщень

2 Державне агентство 
автомобільних доріг 
України

25449824, Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, 
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 39, тел. (0312) 23-52-98

Вбудовані приміщення (поз. 61, 62, 63 за планом) пер-
шого поверху інженерно-лабораторного корпусу

25449824.3.АААЖИЕ620 Закарпатська обл., м. Ужго-
род, вул. Собранецька, 39

70,9 367 100,00 2 роки 11 місяців Розміщення: кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної гру-
пи, – 20,0 м2; їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи, – 40,1 м2; офісного приміщення – 10,8 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по 
Закарпатській 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 ого-
лосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗаПоріЗька оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Запорізькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу 
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер 
майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн.

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

02070849, Запорізький національний тех-
нічний університет, 69063, м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64, тел. (061) 764-21-41

Нежитлові приміщення з № 114 до № 125 включно, з № 128 до № 130 включно першого поверху будівлі головного корпусу (літ. 
А-3-4, А3-2, А4, А5), нежитлові приміщення № 2, 13, 14, з № 44 до № 49 включно, № 51 підвального поверху будівлі головного 
корпусу (літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) площею 599,1 м2;нежитлові приміщення № 174, 175 першого поверху будівлі головного корпусу 
(літ. А-3-4, А3-2, А4, А5) площею 80,3 м2; частина нежитлового приміщення № 1 (у складі частин приміщень № 1, № 2, з № 4 до 
№ 11 включно), нежитлове приміщення № 2-1 першого поверху будівлі кафе – автомата (літ. М-2) площею 220,8 м2

02070849.2.АААККД923 м. Запоріжжя, 
вул. Жуков-
ського, 64

900,2 3 770 847,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні та буфетів, що не 
здійснюють продаж товарів підакцизної 
групи, у навчальному закладі

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)  
226-07-89, 226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. 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 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».

львівська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по львівській 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)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство лі-
сових ресурсів України 

00992421, Державне підприємство «Старосамбірське лісомис-
ливське господарство», 82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, 
вул. Дрогобицька, 2, тел. (238) 21-1-41

Нежитлова будівля (млин) 00992421.1.АААДДД271 Львівська обл., Старосамбірський 
р-н, с. Стрільбичі, вул. Річна, 62

144,3 139 300,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 364 дні 54,2 м2 – переробка сільськогосподарської продукції (інше використання 
нерухомого майна); 90,1 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство внутрішніх 
справ України

20760948, МРЦ МВС України «Перлина Прикарпаття», Львівська обл., 
м. Трускавець, вул. Степана Бандери,71, тел. (03247) 6-13-96

Частина технічного приміщення на 
першому поверсі корпусу їдальні 

Інформація відсутня Львівська обл., м. Трускавець, 
вул. Степана Бандери, 71

2,0 21 998,0  
станом на 30.04.2016

2 роки 364 дні Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 
(содову воду)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській області. Заяви 
подаються в 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».

ПолТавська оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по Полтавській області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер 
майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство внутріш-
ніх справ України

08733819, Державне підприємство Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород», 
вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська обл., 37600, тел. (05355) 4-65-40

Частина нежитлової площі в фойє лікувального кор-
пусу на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі МРЦ 

08733819.1.АААДЖЛ997 Полтавська обл., м. Мирго-
род, вул. Українська, 60

3,0 13 147,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому кон-
верті 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».

хмельницька оБласТь
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по хмельницькій області про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Міністерство освіти і на-

уки України
05395374, Хмельницький професійний ліцей електроніки, 
тел.: (0382) 72-79-73

Нежитлове приміщення (навчально-вироб-
нича дільниця) в гуртожитку

05395374.1.СРОМЧС003 вул. Тернопільська, 40, 
м. Хмельницький, 29000

30,7 113958,00 2 роки 11 місяців Розміщення відділення 
поштового зв’язку 

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 над-
ходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
оголоШення 

орендодавця – рв фдму по м. києву 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)

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державне управління 
справами 

04013583, Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, 01054, 
м. Київ, вул. О. Гончара, 84

Нерухоме майно –нежитлові приміщення виробничо-
го корпусу 

04013583.2.НМХЖРЛ204 03148, м. Київ, вул. Геро-
їв Космосу, 8б, літ. А

59,53 505 900,00  
станом на 31.03.2016

1 рік Розміщення майстерні, що здійснює технічне 
обслуговування та ремонт автомобілів

2 Державне управління 
справами

23696843, Національна академія державного управління при Президентові України, 
м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, тел. 481-21-51

Нерухоме майно – частина будівлі гуртожитку № 2 23696843.2.ГКОТРА008 м. Київ, вул. Мельнико-
ва, 36/1

6,0 75 880,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти і 
науки України

20060961, Український державний центр позашкільної освіти, 01021, м. Київ, Клов-
ський узвіз, 8, тел./факс (044) 253-75-25, 253-74-99, (097) 751-98-81

Нерухоме майно – нежилі приміщення (на 1-му поверсі 
будівлі позашкільного навчального закладу) 

– м. Київ, Кловський 
узвіз, 8 

76,2 1 212 400,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 кон-
верті з надписом «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».

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної ква-
ліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинни-
ми кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію 
в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення 
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердже-
ного наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796 і зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складан-

ня, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, 
та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть за-
лучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, 
а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 4 до Положення формами.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом по-
штового відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпо-

середньо до каб. № 5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області до 16.45 17.06.2016. 
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться 23 червня 2016 року о 10.00 у рв фдму по 
Чернівецькій області за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а. 
Телефон для довідок (0372) 55-44-84.

Продовження рубрики на стор. 8
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Інформація, надрукована в додатку  
«Відомості приватизації», є офіційною публікацією.
Її розміщення в інших засобах масової інформації  
чи передрук можливі лише з письмового дозволу  
Фонду державного майна України із зазначенням  

номера й дати видачі дозволу.

Зам. 3049042

фДму повіДомляє

інформація  
щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта приватизації Код за ЄДРПОУ Юридична адреса
Орган, уповноважений до прийняття 
рішення про приватизацію управляти 

відповідним майном

Належність до переліку підприємств, які мають 
стратегічне значення для економіки та безпеки дер-

жави (дата та номер постанови КМУ)

Монопольне становище на загальнодержавному 
ринку відповідних товарів (робіт, полуг)

Вартість основних засобів 
на 31.05.2015,тис. грн

Основні види діяльності об’єкта 
приватизації (за даними статуту 

або Держкомстату України)не займає вид продукції, послуг первісна залишкова 
ДП «Державне сільськогосподарське підпри-
ємство птахофабрика «Берегівська»

02185156 90243, Закарпатська обл., Берегівський 
р-н, с. Кідьош, вул. Ференца Ракоці, 41

Департамент агропромислового роз-
витку Закарпатської ОДА

Не належить Не займає – 2 856,4 1 294,4 Розведення свійської птиці, оптова 
торгівля живими тваринами

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

департамент оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36

Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 7

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по львівській області про підсумки  
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної  

діяльності, що відбувся 09.03.2016
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, комісія одноголосно ухвалила 
визнати переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для про-
ведення оцінки об’єктів оренди таких суб’єктів оціночної діяльності:

суб’єкта оціночної діяльності –ФОП Войтенко Н. Б. по об’єкту – нерухомому 
державному майну загальною площею 39,03 м2, а саме: частина технічного поверху 
площею 18,13 м2, частина даху площею 17,5 м2 та частина зовнішньої бічної стіни 
площею 3,4 м2 навчально-адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Пекарська, 
504; мета проведення оцінки – продовження договору оренди; термін виконання 
робіт – 3 р. дні; вартість робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – вбудованому не-
житловому приміщенню на першому поверсі (вестибуль) студентської бібліотеки 
площею 17,3 м2, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 3; мета проведення оцін-
ки – продовження договору оренди; термін виконання робіт –3 р. дні; вартість 
робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – вбудованому не-
житловому приміщенню площею 10,3 м2 на першому поверсі навчального корпусу 
№ 5, м. Львів, вул. С. Бандери, 28; мета проведення оцінки – продовження договору 
оренди; термін виконання робіт – 3 р. дні; вартість робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» по об’єкту – 
частині вбудованого нежитлового примі щення (вестибуль) площею 14,0 м2 на пер-
шому поверсі будівлі гуртожитку № 5, м. Львів, вул. Лукаша, 4; мета проведення 
оцінки – продовження договору оренди; термін виконання робіт –3 дні; вартість 
робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині вбудованого 
нежитлового приміщення вестибуля площею 17,0 м2 на першому поверсі будівлі 
гуртожитку № 10, м. Львів, вул. Відкрита,1; мета проведення оцінки – продовження 
договору оренди; термін виконання робіт – 2 р. дні; вартість робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг» по об’єкту – 
нежитлових приміщеннях загальною площею 53,57 м2 на першому поверсі 
навчально-виробничого корпусу, Львівська обл., м. Ходорів, вул. Стрийська, 2; 
мета проведення оцінки – продовження договору оренди; термін виконання ро-
біт – 3 дні; вартість робіт – 1 350,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Крилошанського Ю. Є. по об’єкту – не-
житлових приміщеннях площею 67,8 м2, м. Львів, вул. Ангеловича, 28; мета про-
ведення оцінки – продовження договору оренди; термін виконання робіт – 3 дні; 
вартість робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитлових вбудо-
ваних приміщення № 103 площею 15,7 м2, № 104 площею 14,8 м2, № 106 площею 
34,1 м2 на четвертому поверсі 9-поверхової будівлі, м. Львів, просп. В. Чорновола, 
57; мета проведення оцінки – укладення договору оренди; термін виконання робіт 
–2 р. дні; вартість робіт – 1 300,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – нежитлових примі-
щеннях 7-поверхового виробничого корпусу загальною площею 64,0 м2 на другому 
(№ 106) та третьому поверхах (№ 129а – 129д), м. Львів, вул. І. Франка, 61; мета 
проведення оцінки – продовження договору оренди; термін виконання робіт – 2 
р. дні; вартість робіт – 1 300,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежитлово-
го приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі 9-поверхового навчального кор-
пусу, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 4; мета проведення оцінки – продовження 
договору оренди; термін виконання робіт – 2 р. дні; вартість робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – частині нежит-
лового приміщення площею 5,8 м2 у фойє навчального корпусу № 1, м. Львів, 
вул. Карпінського, 2/4; мета проведення оцінки – продовження договору оренди; 
термін виконання робіт – 2 р. дні; вартість робіт – 1 250,00 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ» по об’єкту – вбудовано-
му нежитловому приміщенню площею 2,25 м2 на першому поверсі учбово-
адміністративного корпусу, м. Львів, вул. Пекарська, 50; мета проведення оцін-
ки – продовження договору оренди; термін виконання робіт – 2 р. дні; вартість 
робіт – 1 250,00 грн.

інформація 
рв фдму по харківській області про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, що відбувся 09.03.2016
І. Об’єкт відчуження.

№ 
з/п Замовник оцінки

Найменування 
об’єкта/ 
місцезнаходження 

Дата 
оцінки

Мета проведення 
оцінки

Вартість 
робіт, строк 
виконання

Пере-
можець 
конкурсу

1 Чугуївська ОДПІ 
ГУДФС у Харківській 
області, тел. (05746) 
2-22-42, факс 2-45-23

Автомобіль SUZUKI 
Swift, рік випуску – 
2003, 63503, м. Чугу-
їв, вул. Щорса, 1а

На дату 
укладення 
договору

Визначення вар-
тості об’єкта для 
відчуження шля-
хом продажу

500,00/4 ФОП  Мок-
ров О. П.

II. Об’ єкти оренди.

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки,  
площа, місцезнаходження (індекс, адреса),  
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,  

контактний телефон)

Вартість 
робіт/ строк 
виконання

Перемо-
жець кон-

курсу

Мета проведення 
оцінки

1 Нежитлові приміщення їдальні – кімн. 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 31 на першому поверсі триповерхо-
вої будівлі навчального корпусу (інв. № 10310000, 
літ. Б-3) загальною площею 125,3 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Перемоги, 55в, що перебувають 
на балансі Харківського професійного ліцею будів-
ництва, 02547814, тел. (057) 336-09-73

570/4 ФОП  Набо-
кова А. О.

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

2 Нежитлові приміщення – сходова клітка (№ 19) 
на першому поверсі 4-поверхової будівлі учбового 
корпусу (інв. № 35743, Літ. «А-4») загальною 
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ми-
роносицька, 71, що перебувають на балансі 
Національного університету «Юридична академія 
ім. Ярослава Мудрого» (ідентифікаційний номер 
02071139), тел. 704-92-93

600/5 ПФ Агент-
ство «Схід»

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

3 Частина фарбувального відділення площею 
168,0 м2 та побутова частина площею 36,0 м2 на 
третьому поверсі триповерхової виробничої бу-
дівлі цеху пожежогасіння (інв. № 1629) загальною 
площею 204,0 м2, що перебувають на балансі 
ДП «Харківський механічний завод», за адресою: 
м. Харків, вул. Залютинська, 6 (ідентифікаційний 
номер 08248877), тел. 372-74-46 

700/5 ПФ Агент-
ство «Схід»

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для погоджен-
ня розрахунку орендної 
плати (за заявою від 
сторонньої організації)

4 Нежитлове приміщення в прибудові до меха-
нічного цеху загальною площею 57,0 м2 (інв. 
№ 635), що перебуває на балансі ДП «Харківський 
механічний завод», за адресою: м. Харків, вул. За-
лютинська, 6 (ідентифікаційний номер 08248877), 
тел. 372-74-46 

650/5 ПФ Агент-
ство «Схід»

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для погоджен-
ня розрахунку орендної 
плати (за заявою від 
сторонньої організації)

5 Нежитлові приміщення на першому поверсі 
електромеханічного технікуму загальною площею 
31,98 м2 за адресою: м. Харків, вул. Крупська, 36, 
що перебувають на балансі Харківської державної 
академії міського господарства ім. О. М. Бекетова, 
02071151, тел. 707-32-01

650/5 ПФ Агент-
ство «Схід»

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

6 Нежитлове приміщення – частина кімн. 2 на 
першому поверсі 4-поверхової нежитлової будівлі 
учбово-побутового корпусу загальною площею 
10,0 м2 за адресою: м. Харків, бульв. І. Каркача, 
20, що перебуває на балансі Центру професійно-
технічної освіти № 1 м. Харкова, 25456391, 
тел. (0572) 99-30-30

600/5 ПФ Агент-
ство «Схід»

Визначення вартості 
об’єкта з метою пере-
дачі в оренду

7 Нежитлове приміщення № 5 на першому поверсі 
одноповерхової будівлі «Крамниця на 4 робочих 
місця» загальною площею 23,4 м2 за адресою: 
Харківська обл., Нововодолазький р-н, с. Ватутіне, 
вул. Військова, 22, що перебуває на балансі На-
вчального центру Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту Державної служби України з над-
звичайних ситуацій, 33879077, тел. (057) 406-83-29

839/3 ТОВ « Кон-
станта»

Визначення вартості 
об’єкта з метою пере-
дачі в оренду

8 Нежитлові приміщення – кімнати № 1.7-1.15, 
1.17-1.23 одноповерхового громадського будинку 
загальною площею 284,2 м2 за адресою: м. Хар-
ків, вул. Ньютона, 6а, що перебувають на балансі 
ДП «Завод ім. В. О. Малишева», 14315629, 
тел. 784-44-28

678/3 ТОВ « Кон-
станта»

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для погоджен-
ня розрахунку орендної 
плати (за заявою від 
сторонньої організації)

9 Нежитлове службове приміщення – кімн. № б/н на 
першому поверсі одноповерхової адміністратив-
ної будівлі загальною площею 9,9 м2 за адресою: 
Харківська обл., Дергачівський р-н, 38-й км траси 
«Харків-Бєлгород», МП «Гоптівка», що перебуває 
на балансі Державної фіскальної служби України, 
39292197, тел.: (044) 272-51-59, 272-08-41

678/3 ТОВ « Кон-
станта»

Визначення вартості 
об’єкта з метою пере-
дачі в оренду

10 Частина покрівлі 9-поверхової адміністративної 
будівлі – гуртожиток загальною площею 10,6 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 
52, що перебуває на балансі Харківського на-
ціонального технічного університету сільського 
господарства імені Петра Василенка, 00493741, 
тел. (057) 700-39-14

650/5 ПФ Агент-
ство «Схід»

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

11 Нежитлові приміщення – частина підвального 
приміщення площею 9,0 м2 та ділянка поверхні 
покрівлі на даху площею 3,0 м2 у будівлі гуртожит-
ку № 7 Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна загальною площею 12,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Артема, 46, що пере-
бувають на балансі Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, 02071205, тел.: 
(057) 705-12-47, 707-52-31

650/5 ПФ Агент-
ство «Схід»

Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

інформація 
рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі  
про підсумки конкурсного відбору суб’єктів оціночної  

діяльності, які будуть залучені до проведення  
оцінки державного майна, що відбувся 10.03.2016

По об’єкту – вбудованому нежитловому приміщенню площею 6,6 м2 в одно-
поверховій будівлі колишнього магазину порту за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 4, що перебуває на балансі ДП «Херсонський морський торговельний 
порт», переможець конкурсу – ПП «Фрістайл – плюс». Мета проведення неза-
лежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 200,00 грн. Строк вико-
нання робіт – 4 дні.

інформація 
рв фдму по Черкаській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  які будуть  
залучені для проведення незалежної оцінки 

 об’єктів, що відбувся 10.03.2016
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2

Адреса 
об’єкта 
оцінки

Балансоутри-
мувач

Платник ро-
біт з оцінки

Строк 
виконан-
ня робіт, 

днів /
вартість, 

грн

Пере-
можець 
конкурсу 

1 Частина нежитлових 
приміщень цокольного 
поверху чотириповерхової 
цегляної будівлі

54,51 м. Черкаси, 
вул. Смілян-
ська, 120/1

Черкаська філія 
інституту «Укр-
діпросад»

ПП «ТВКФ 
«ТЕХПРОМ»

5/
400,00

ФОП 
Гребчен-
ко М. П.

2 Нежитлові вбудовані 
приміщення на першому 
поверсі чотириповерхової 
адміністративної будівлі

162,41 м. Черкаси, 
вул. Смілян-
ська, 120/1

Черкаська філія 
інституту «Укр-
діпросад»

ТОВ 
«Виробничо-
комерційна 
фірма 
«ЕНЕЙ»

2/
700,00

ПП 
«Ажіо»

3 Частина нежитлового 
приміщення на другому 
поверсі адміністративної 
будівлі

15,6 м. Черкаси, 
вул. Хреща-
тик, 235

Головне управ-
ління ДФС у 
Черкаській 
області

ДП 
«Сервісно-
видавничий 
центр»

5/
670,00

ФОП 
Драник 
Г. В.

інформація 
рв фдму по Чернігівській області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  

оренди, що відбувся 09.03.2016
Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення від-

новної вартості для цілей оренди):
ПП «Аксіома» по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 187,95 м2 бу-

дівлі столярної майстерні, що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Ніжинський комбінат хлібопродуктів», за адресою: 16600, Чернігівська обл., 
м. Ніжин, пров. Урожайний, 16 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 426,00 грн, 
строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення оцінки 
об’єкта оренди);

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 74,8 м2 
першого поверху чотириповерхової будівлі гуртожитку № 2, що перебувають на 
балансі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, за адресою: 
16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, площа І. Франка, 2 (вартість виконання робіт з 
оцінки – 2 484,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди);

ТОВ Експертно-консалтингову фірму «Десна-Експерт» по об’єкту – вбудованих 
нежитлових приміщеннях площею 37,5 м2 одноповерхової будівлі колишнього мед-
пункту, що в процесі приватизації не увійшла до статутного капіталу СТОВ «Зміна» 
(ліквідовано), за адресою: Менський р-н, с. Чапаївка, вул. Перемоги, 4 (вартість 
виконання робіт з оцінки – 3 048,00 грн, строк – 5 календарних днів від дати під-
писання договору на проведення оцінки об’єкта оренди).

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки  

майна, що відбувся 15.03.2016
Відповідно до абз. 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 
№ 2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області визнано пе-
реможцем конкурсу ФОП Читайло Валентину Василівну. Назва об’єкта оцінки: 
вбудовані підвальні приміщення будівлі навчального корпусу № 15 з прибудовою 
(літ. А) загальною площею 51,3 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 
(вул. Червоноармійська), 41, що перебувають на балансі Чернівецького націо-
нального університету ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача 
в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки – 1 400,00 грн та 5 (п’ять) 
календарних днів.

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інФормАЦіЯ реГіонАЛьнИХ ВіДДіЛень ФДмУ

Чернігівська оБласТь
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого державного майна

� Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 323,37 м2, 
у т. ч.: приміщення першого поверху площею 69,3 м2 та приміщення другого по-
верху площею 254,07 м2 двоповерхової будівлі магазину «Ювілейний».

Місцезнаходження: Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, 
вул. Довженка, 45а.

Орган управління: Міністерство оборони України.
Балансоутримувач: Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку 

на 31.03.2016, становить 434 915,16 грн без ПДВ.
Основні умови проведення конкурсу:
мета використання об’єкта оренди – здійснення роздрібної торгівлі непродо-

вольчими товарами; стартовий розмір орендної плати, розрахований відпо-
відно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її 
розподілу, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786, з урахуванням змін 
та доповнень до неї, з використанням орендної ставки 18 % (для здійснення роз-
дрібної торгівлі непродовольчими товарами) за базовий місяць – квітень 2016 р. 
(без ПДВ) становить 6 817,30 грн без Пдв; ефективне використання орендо-
ваного майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі 
оренди; заборона суборенди та переходу права власності до третіх осіб; орен-
доване майно приватизації (викупу) орендарем або третіми особами не підлягає; 
продовження терміну дії договору оренди оформляється додатковим договором, 
проект якого погоджується з органом управління майном та є невід’ємною части-
ною договору; здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди з дозволу орен-
додавця; виконання поточного та капітального ремонту об’єкта оренди за рахунок 
орендаря без компенсації витрат на його здійснення; дотримання належних умов 
щодо експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; 
забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; страхування 
протягом місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь ба-
лансоутримувачана суму, не меншу, ніж його вартість, визначена за незалежною 
оцінкою; внесення завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий 

місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протя-
гом місяця після підписання договору оренди; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів 
після укладення договору оренди; своєчасно і в повному обсязі внесення орендної 
плати з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на 
здійснення незалежної оцінки майна платнику за договором на проведення оцінки 
від 14.04.2016р № 02-32-09/49; термін оренди – 2 роки 364 дні; переможець кон-
курсу після отримання проекту договору оренди зобов’язаний протягом 5 робочих 
днів повернути орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі відмови 
переможця конкурсу від укладення договору оренди або порушення ним строку, 
визначеного умовами конкурсу та п. 30 Порядку, конкурсною комісією буде ви-
значений новий переможець конкурсу відповідно до п. 34. Порядку.

Основним критерієм визначення переможця є найбільший розмір орендної 
плати у разі обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру оренд-
ної плати за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 21-й кален-
дарний день після опублікування цієї інформації в газеті «відомості при-
ватизації» у рв фдму по Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, 
просп. миру, 43, кімн. 305.

Кінцевий термін приймання заяв з документами від претендентів на участь у 
конкурсі – за три робочих дні до дати проведення конкурсу до 17.00.

У разі, якщо дата проведення конкурсу або кінцевий термін прийняття заяв 
припадає на неробочий чи святковий день, то датою проведення конкурсу або 
останнім днем прийняття заяв вважається наступний за вихідними чи святко-
вими днями робочий день.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі 
матеріали:

заяву про участь у конкурсі та пакет документів, зазначених в інформації 
про конкурс, та згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві 
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, 
затвердженим наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201. Якщо претендент вже по-
давав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після 
оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу; 
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, про-
позиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення кон-
курсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження пред-

ставника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих докумен-

тів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претен-
дента 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 чи-
ном оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в кан-
целярію регіонального відділення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43 в за-
печатаному непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки 
претендента (за наявності) із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди 
(адреса, площа, назва балансоутримувача) та дати і номера газети «Відомості 
приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені осо-
би 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.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відповідно до Порядку проведення кон-
курсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 № 906.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за адре-
сою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, тел. (0462) 77-44-95 з 8.00 до 17.00, крім 
п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській об-
ласті.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по харківській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 06.06.2016
Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – 

нежитлових приміщень – кімн. № 18 (S = 70,8 м2) та частини кімн. № 15 (S = 
18,0 м2), 17 (S = 5,7 м2) на 1-му поверсі 5-поверхової адміністративно-учбової 
будівлі, інв. № 10310317, літ. А-5, загальною площею 94,5 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебувають на балансі Харківського коле-
джу Державного університету телекомунікацій, визнано ФОП Логовську Р. М.


