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усе Про ПриваТиЗаціЮ – в одному виданні

фонду державного майна україни!

Триває ПередПлаТа на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою
«відомості приватизації»

видання можна ПередПлаТиТи в усіх відділеннях Зв’яЗку україни

необхідні дані ви знайдете в каталозі видань україни 
на 2016 рік, с. 103

Індекс та назва видання Періодичність

Вартість  

передплати, грн

3 міс. 6 міс. 

22437  
Комплект у складі:
журналу «державний інформа-
ційний бюлетень про привати-
зацію» (укр.). Законодавчі, нормативно-
мето дич ні та інформаційні матеріали  
щодо приватизації

4 рази  

на рік

121,33 242,66

газети «відомості приватиза-
ції» – додатка до «Державного інформа-
ційного бюлетеня про приватизацію» (укр.). 
Інформація про проведення процедур  
приватизації майна

2 рази

на тиждень

Телефон редакції (044) 200-33-77.
Придбати журнал і газету вроздріб 

можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму
(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)

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

проДаж об’єктів групи а

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ
Чернігівська обласТь

Окреме індивідуально визначене майно: три автозаправні блок-пункти контей-
нерні (інв. № 506/2, 506/3 та 506/4) за адресою: Чернігівська обл., Бобровицький 
р-н, м. Бобровиця, вул. Польова, 35. Приватизовано фізичною особою, яка єдина 
подала заяву на участь в аукціоні, за 11 656,80 грн, у т. ч. ПДВ – 1 942, 80 грн;

Окреме індивідуально визначене майно: три автозаправні блок-пункти контей-
нерні (інв. № 67/1, 67/2 та 67/3) за адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, 
с. Деснянське, (с. Свердловка). Приватизовано фізичною особою, яка єдина подала 
заяву на участь в аукціоні, за 11 221,20 грн, у т. ч. ПДВ – 1 870, 20 грн.

вінницька обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно: вагон-будинок, інв. 
№ 68-006, 1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ947; вагон-будинок, інв. 
№ 68-002, 1991 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ946; вагон-будинок, інв. 
№ 68-004, 1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ945.

Адреса об'єкта: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, 
вул. Інтернаціональна, 8.

Балансоутримувач: ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», код за ЄДРПОУ 
32721857.

Адреса балансоутримувача: 24200, Вінницька обл., Томашпільський р-н, 
смт Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8.

Інформація про об’єкт: вагон-будинок, інв. № 68-004, 1992 р. в., розмір 
7000х3000х2600мм, встановлений на металевих конструкціях (без фунда-
менту), стан незадовільний; вагон-будинок, інв. № 68-002, 1991 р. в., розмір 
7000х3000х2600мм, встановлений на 3 бетонних блоках (без фундаменту), стан 
незадовільний; вагон-будинок, інв. № 68-006, 1992 р. в., розмір 7000х3000х2600мм, 
встановлений на щебені, стан задовільний. Вагон-будинки розташовані в централь-
ній частині населеного пункту.

Початкова ціна без ПДВ – 97 319,00 грн, ПДВ – 19 463,80 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 116 782,80 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта привати-
зації 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 від-

сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37187006000498 в 
ГУДКСУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач 
коштів – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 11 678,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08.08.2016.
аукціон в електронній формі буде проведено 12.08.2016 українською 

універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку 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 заяви, подаються в електронному вигляді до Української універсальної біржі на 
електрону адресу: auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реє-
страції заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української уні-
версальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що 
є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Вінницькій області за адре-
сою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 24, тел. 67-27-46.

дніПроПеТровська обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: будівля овочесховища літ. А-1 з прибудовами літ. А1-1, А2-2, 
загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а1-1, ґанком літ. а, навісами літ. 
А1, Б, воротами № 1, № 2.

Адреса об'єкта: 49000, м.Дніпропетровськ, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПАТ «Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. 

Петровського» (код за ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпропетровськ, вул. Маяковського, 3.
Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля овочесховища літ. 

А-1 з прибудовами літ. А1-1, А2-2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. 
а1-1, ґанком літ. а, навісами літ. А1, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови – 1990. 
Земельна ділянка орієнтовною площею 0,2121 га перебуває у користуванні ПАТ 
«Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського». Документи на 
право користування відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 039 123, 00 грн, ПДВ – 407 824,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 446 947,60 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх техніч-

них, санітарних, протипожежних та інших правил з утримання об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користу-
вання, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, 
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством 
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-
ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за 
їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець сплачує нотаріальні 
послуги, пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу; покупець зобов’язаний 
протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі 
ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передання.

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 244694,76 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 початкової 
ціни об’єкта приватизації в сумі 244694,76 грн»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –  
04 серпня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державної акціонерної 
компанії «національна мережа аукціонних центрів» в особі філії «дніпропе-
тровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 08 серпня 2016 року. Час 
початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аук-
ціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

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 цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ПАТ 
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (49044, 
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, оф. 10) оригінали заяви на участь в аук-
ціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є до-
датками 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 облас-
ті 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.

київська обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: будівля лазні загальною площею 638,6 м2.
Адреса об'єкта: Київська обл, Бориспільський р-н, с. Мирне, вул. Центральна, 3р.
Балансоутримувач: ліквідований.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою капітальну двоповерхову (без підвалу) 

окремо розташовану будівлю складної форми в плані, що складається з двох, без-
посередньо поєднаних між собою, прямокутних об’ємів. Загальна площа – 638,6 м2. 
Група капітальності – ІІ. Рік побудови – 1970. Внутрішні інженерні комунікації відсутні 
або перебувають у непридатному до експлуатації стані. Технічний стан: основного 
висотного об’єму – ветхий; прибудови – незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт приватизації розташований на земель-
ній ділянці, що перебуває в комунальній власності.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ– 889 500,00 грн, ПДВ– 177 900,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 067 400,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

об’єкта на власний розсуд.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-

дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

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

Сума грошових коштів у розмірі 106 740,00 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 106 740,00 грн, без ПДВ»).

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

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 09 
серпня 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 сайт ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні: 05 серпня 2016 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адресою: 
м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

інформація 
про повторний 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. Запо-

різька, 12.
Відомості про земельну ділянку: адміністративна будівля (колишній медпункт) 

розташована в межах земельної ділянки, яка належить на праві постійного корис-
тування ПрАТ «Будівельно-монтажне управління № 53».

Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою одноповерхову окремо розташо-
вану будівлю, яка побудована протягом 1960 – 1970 рр. Стіни цегляні. Перекрит-
тя – дерев’яні балки. Підлога – лінолеум на бетоні. Будівля підключена 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.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-

дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
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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 початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 23 664,00 грн, без ПДВ»).

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

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 
компанія «національна мережа аукціонних центрів» (http://nmac.net.ua) 09 
серпня 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 сайт ПАТ Державна акціонерна компанія 
«Національна мережа аукціонних центрів»: http://nmac.net.ua.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні: 05 серпня 2016 р. до 18.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Київській області за адре-

сою: 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.

в інформації рв фдму по київській області про продаж на аукціоні в 
електронній формі об’єкта державної власності – будівлі магазину площею 
186,8 м2, що перебуває на балансі Сільськогосподарського товариства з обме-
женою відповідальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942), за адресою: 
Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 16/1, опублікованій 
в газеті «Відомості приватизації» від 06.07.2016 № 54 (970) на стор. 1, заголовок 
інформації слід читати: «інформація про продаж на аукціоні в електронній 
формі об’єкта державної власності».

львівська обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» за-
гальною площею 42,7 м2.

Адреса об'єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Со-
нячна, 5а.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В. 
Чорновола, 4.

Відомості про об'єкт: цегляний гараж зблокований з іншими приміщеннями 
гаражів. Висота приміщення – 2,55 м. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, дах 
плоский, покрівля рулонна, підлога – бетон, наявне електроосвітлення.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 62 900,00 грн, ПДВ – 12 580,00 грн. 
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 75 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить  

7 548,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-
продажу згідно з чинним законодавством; подальше відчуження покупцем об’єкта 
приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за згодою державного 
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін прийманя заяв на участь в аукціоні – 08.08.2016 до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 12 серпня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-
даються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.com.ua, e-mail: 
office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасни-
ки аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська міжрегіональ-
на спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, оф.5) оригінали заяви на участь 
в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та реє-
страція заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання 
та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, 
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та 
Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні на Товарній біржі «Укра-

їнська міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Спаська, 5, оф. 5), 
тел. (044) 337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс – структурний підрозділ – цех по 

переробці деревини та виготовленню тарної заготовки державного підприємства 
Української державної компанії по реструктуризації підприємств вугільної про-
мисловості «Укрвуглереструктуризація».

Місцезнаходження об’єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Бічна 
Промислова, 35.

Балансоутримувач: ТОВ «Техноконсалтинг» (код за ЄДРПОУ 31242657) (зберігач). 
Юридична адреса: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 1.

Види діяльності за КВЕД: лісопильне та стругальне виробництво.
Відомості про об'єкт: до складу ЄМК входять будівлі: будівля прохідної площею 

17,9 м2; будівля машинної обробки площею 568, 2 м2; будівля цеху підготовки ін-
струментів площею 256,8 м2; триповерхова будівля адміністративно-побутового 
корпусу площею 536,3 м2; будівля електропідстанції площею 67,0 м2; будівля ко-
тельні площею 94,4 м2; будівля лісопильної дільниці площею 604,3 м2; не завер-
шений будівництвом складальний цех (готовність 94 %) площею 1 223,5 м2; склад 
пиломатеріалів (відкрита розвантажувальна площадка) площею 240,0 м2; споруди; 
120 од. обладнання, частина якого потребує капітального ремонту.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середови-
ще не здійснюються.

Об’єкт перебував в оренді. Рішенням господарського суду Львівської області 
від 29.06.2011 договір оренди розірвано. Господарська діяльність на об’єкті не 
проводилась з 2010 року.

Станом на 31.03.2016: первісна вартість основних фондів – 3 494,8 тис.грн; за-
лишкова вартість основних фондів – 475,2 тис.грн; незавершені капітальні інвести-
ції – 1 944,6 тис.грн; дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 7 395 268,00 грн, ПДВ – 1 479 053,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 8 874 321,60 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта – 887 432,16 грн.
Умови продажу об’єкта: вид діяльності покупець визначає самостійно; створення 

робочих місць; створення безпечних та нешкідливих умов праці; покупець зобов’язаний 
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта при-
ватизації, в установленому законом порядку; питання землекористування вирішується 
покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством; 
подальше відчуження покупцем об’єкта приватизації протягом трьох років та у період 
чинності умов договору купівлі-продажу здійснювати після повної сплати ціни продажу 
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, 
із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не виконаних покуп-
цем на момент такого відчуження; виконання умов продажу здійснюється протягом 2 
років з дати переходу права власності на об’єкт приватизації.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок № 37180500900001 в ГУДКСУ 
у Львівській області. Банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. 
Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вноситься на 
рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – РВ ФДМУ 
по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08.08.2016 до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державної акціонерної 

компанії «національна мережа аукціонних центрів» в особі філії «львівський 
аукціонний центр» 12.08.2016, час початку торгів – 11.00, час закінчення 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-
даються в електронному вигляді на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна ме-
режа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Сахарова, 46а) оригінали заяви на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. Приймання та 
реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подан-
ня та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, 
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та 
Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840т (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у філії «Львівський аукці-
онний центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, 
вул. Сахарова, 46а), тел. (032) 297-05-40, 297-05-41 та в РВ ФДМУ по Львівській 
області (м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-
62-14).

одеська обласТь
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній 
формі об’єкта державної власності – єдиного майнового комплексу 
державного підприємства «науково-дослідний та конструкторсько-
технологічний інститут холодильної техніки і технології «агрохолод»

Назва об'єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підприєм-
ства «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут холодильної 
техніки і технології «Агрохолод» (ДП НДКТІХТТ «Агрохолод»).

Адреса об`єкта приватизації: Одеська обл., Комінтернівський р-н, 21-й км 
Старокиївського шосе, 55 «д».

Код об’єкта за ЄДРПОУ 21014029.
Вид діяльності об’єкта: розробка сучасних ресурсно- та енергозберігаючих 

технологій охолодження, заморожування, зберігання, сублімаційного сушіння та 
транспортування морепродуктів та сільськогосподарської продукції.

Відомості про об’єкт приватизації: підприємство розташовано в Комінтер-
нівському районі (на території Фонтанської сільської ради), на відстані 2 км від 
м. Одеси.

До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2, у 
т. ч.: будівлі: корпус № 1 (літ. А,А1) загальною площею 15 943,0 м2, до якого вхо-
дять дві адміністративної будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три 
дільниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпус № 2 (літ. 
В, В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1 188,1 м2; корпус № 1а 
(літ. Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпус № 3 (літ. З) 
з підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;

споруди: модуль «Кисловодський» (літ. Г) площею 482,3 м2, модуль «Сверд-
ловський» (літ. Д) площею 925,1 м2, модуль «Серпуховський» (літ. Е) площею 
1 442,0 м2, модуль «Севастопольський» (літ. И) площею 339,3 м2; склади (літ. К, Н, 
О) загальною площею 263,3 м2, блоки та споруди для води;

машини, обладнання, інвентар – 36 од.
Майно підприємства розташовано на земельної ділянці 4,6 га, підприємство 

забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та водовідве-
дення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне обладнання 
демонтоване і на підприємстві відсутнє.

Усі будівлі і споруди 1991 року введення в експлуатацію та підлягають капі-
тальному ремонту.

Відомості про земельну ділянку: площа – 4,6 га. Кадастровий номер 
5122786400:01:001:2882. Категорія земель: землі промисловості. Цільове при-
значення: для експлуатації та обслуговування об’єктів нерухомого майна підпри-
ємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2006 року. Викиди та скиди за-

бруднюючих речовин у навколишнє природне середовище на підприємстві відсутні.
Статутний капітал становить 1 500,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.06.2016: дебіторська – 0,6 тис. грн, кредитор-

ська – 5 655,6 тис. грн, у т.ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 852,2 
тис. грн, зі страхування – 1 566,2 тис. грн, перед бюджетом – 2 348,3 тис. грн, інші 
забов’язання – 888,9 тис.грн, збитки за 6 місяців 2016 року – 320,5 тис. грн.

Чисельність працюючих: 5 осіб, у т. ч.: директор, головний бухгалтер, головний 
інженер, обслуговуючий персонал (2 особи).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 24 891 273,00 грн, ПДВ –4 978 254,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з Пдв – 29 869 527,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Покупець стає правонаступником всіх прав та обов’язків (у тому числі кре-

диторської та дебіторської заборгованості) ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», яке при-
ватизується.

2. Враховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів, 
збереження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. По-
купець самостійно визначає подальшу спеціалізацію використання об’єкта.

3. Покупець зобов’язаний забезпечити:
3.1. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення до-

говору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта приватизації.
3.2. Збереження існуючих та створення протягом року нових робочих місць у 

кількості 10 одиниць.
3.3. Дотримання санітарних, екологічних та протипожежних норм експлуатації 

об’єкта в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 
анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому законо-
давством порядку протягом 6 місяців.

3.5. Здійснити передачу документів ДП НДКТІХТТ «Агрохолод», які підлягають 
постійному зберіганню, до державного архіву м. Одеси протягом 6 місяців.

3.6. Забезпечити протягом 90 календарних днів після підписання акта 
приймання-передання погашення кредиторської заборгованості станом на 
30.06.2016 у сумі 5655,6 тис.грн, у тому числі із заробітної плати 852,2 тис. грн, пе-
ред бюджетом – 2348,3 тис.грн, пенсійним та позабюджетними фондами – 1 566,2 
тис.грн, іншіх поточних зобов’язаннях – 888,9 тис.грн та погашення кредиторської 
заборгованості, яка буде визначена за період з 30.06.2016 по дату підписання акта 
приймання-передання.

4. Після придбання об’єкта приватизації не відчужувати його протягом 3 ро-
ків з моменту підписання акта передавання державного майна без погодження з 
регіональним відділенням.

5. Протягом року оформити право користування земельною ділянкою згідно 
з чинним законодавством.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт 
приватизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по Одеській облас-
ті, р/р № 37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 
828011, код 20984091.

Грошові кошти у розмірі 2 986 952,76 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р 
№ 37318033000044, МФО 820172, код 20984091, Банк ДКСУ м. Київ.

Кінцевий термін прийманя заяв на участь в аукціоні – 8 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 

компанія «національна мережа аукціонних центрів» 12 серпня 2016 року, час 
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закін-
чення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за № 1147/27592. 
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, пода-
ються в електронному вигляді до ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» на електрону адресу: http:// nmac.net.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу ПАТ Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» (65078, м. Одеса, вул. Космонавтів, 32) оригінали 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 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ Одеській області.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Одеській області за адре-
сою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15, 11-й поверх, каб. 1109, тел. 731-50-36, 
728-72-62.

Черкаська обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: будівля колишнього медпункту загальною площею 165,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Нечуй-Левицького, 78б, смт Стеблів, Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл., 19600.
Балансоутримувач: ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька фабрика». 

Код за ЄДРПОУ 00306746.
Адреса балансоутримувача: вул. Нечуй-Левицького, 78, смт Стеблів, Корсунь-

Шевченківський р-н, Черкаська обл., 19600.
Інформація про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля загальною площею 

165,6 м2 розташована на території ПАТ «Стеблівська бавовняна прядильно-ткацька 
фабрика». Рік введення в експлуатацію – 1959. Будівля потребує капітального ре-
монту. До будинку підведені електромережа та централізоване водопостачання. 
За призначенням об’єкт не використовується. Загальний фізичний стан незадо-
вільний. Фізичний знос приміщень – 47,49 %.

Відомості про земельну ділянку: земельній ділянці під об’єктом площею  
0,0254 га, присвоєно кадастровий номер 7122555500:01:001:0199.

Початкова ціна без ПДВ – 69 250,00 грн, ПДВ – 13 850,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 83 100,00 грн.
Умови продажу та експлуатації: подальше призначення та використання об’єкта 

покупець визначає самостійно. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збе-
реження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та 
екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної 
безпеки згідно з чинним законодавством України. Питання використання земельної 
ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з 
чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта. Сплата ціни про-
дажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові 
кошти; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного 
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 8 310,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 

області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна 
казначейська служба України.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державна акціонерна 

компанія «національна мережа аукціонних центрів» (далі – ПаТ дак «нмац») 
19 серпня 2016 року, час початку торгів (початок аукціону) – 11.00, час за-
кінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 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 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «НМАЦ» на електронну 
адресу: http://www.nmac.net.ua// філії «Черкаський аукціонний центр».

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Черкаський аукціонний центр» ПАТ ДАК 
«НМАЦ» (18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінали заяви на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел.: (0472) 37-
26-61.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об'єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м2 у двоповер-

ховому будинку.
Адреса об'єкта: вул. М. Залізняка, 1/1м, с. Медведівка, Чигиринський р-н, 

Черкаська обл., 20930.
Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація. Код за 

ЄДРПОУ 04061323.
Адреса балансоутримувача: вул. Б. Хмельницького, 26, м. Чигирин, Черкась-

ка обл., 20901.
Відомості про об'єкт: об’єкт – п’ять кімнат (літ. А-2) загальною площею 77,2 м2 

(майно колишнього АКАБ «Україна») на першому поверсі двоповерхової цегляної 
будівлі колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК-203». Рік будівництва – 
1970. Приміщення не експлуатуються. Потребують ремонту. Загальний фізичний 
знос – 34,3 %, санітарно-технічний стан задовільний. Земельна ділянка окремо під 
об’єкт приватизації не виділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 600,00 грн, ПДВ – 6 520,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 39 120,00 грн.
Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець ви-

значає самостійно. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження на-
вколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних 
норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно 
з чинним законодавством України.

Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішувати-
меться покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта 
передачі об’єкта. Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн та кошти під час 

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 3 912,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна 
казначейська служба України.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 15 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша 

універсальна біржа «україна» 19 серпня 2016 року, час початку торгів (по-
чаток аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (за-
кінчення аукціону) – 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 09.09.2015 
№1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна» на електронну адресу: http:// www.birga-ukraine.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Укра-
їна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86д) оригінали заяви на участь в 
аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є 
додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 
року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року 
за №400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем 
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.: 
(0472) 37-26-61.

м. київ
інформація 

про продаж на аукціоні нежилих приміщень  
комунальної власності територіальної громади м.києва

Назва об'єкта: нежилі приміщення загальною площею 43,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 03039, м. Київ, вул. Голосіівська, 8, літ.А.
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговуван-

ня житлового фонду Голосіївського району м. Києва», код за ЄДРПОУ 32375554.  Міс-
цезнаходження: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя Жовтня), 17б.

Відомості про об'єкт: нежилі приміщення загальною площею 43,3 м2 на першо-
му поверсі 16-поверхового житлового будинку; рік введення в експлуатацію – 1979; 
відстань від центру міста – 7,6 км, від автовокзалу – 0,85 км, від залізничного вок-
залу – 6,9 км, від аеропорту «Київ» – 9,0 км, від морського річкового порту – 8,4 км, 
основних магістралей – 0,5 км, вхід до приміщень через внутрішній двір.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 433 700,00 грн, ПДВ – 86 740,00 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 520 440,00 грн.
Умови продажу: витрати, пов’язані з укладенням договору купівлі-продажу об’єкта 

приватизації, його нотаріальним посвідченням бере на себе покупець; покупець 
протягом 5 (п’яти) днів після підписання договору купівлі-продажу відшкодовує ТОВ 
«ОЦІНКА-КОНСАЛТ» витрати, пов’язані зі здійсненням незалежної оцінки об’єкта; 
кожний учасник аукціону за 3 (три) дні до початку аукціону укладає відповідний дого-
вір з Товарною біржею «КМФБ» про зобов’язання відшкодувати витрати, пов’язані з 
підготовкою об’єкта до продажу та проведенням аукціону, переможець аукціону від-
шкодовує Товарній біржі «КМФБ» витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до прода-
жу та проведення аукціону; кожний учасник аукціону за 3 (три) дні до початку аукціону 
проходить реєстрацію на Товарній біржі «КМФБ» відповідно до Порядку проведення 
Біржею аукціонів; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови 
збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх 
виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни про-
дажу прийняти його у триденний термін за актом передавання.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб: грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в розмірі 17,00 грн (призна-

чення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»), ко-
шти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на 
р/р № 37112080114093 в ДКСУ, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19030825, 
одержувач – РВ ФДМУ по м. Києву.

Сума грошових коштів в розмірі 52 044,00 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, вноситься на р/р № 37310080314093 в ДКСУ, м. Київ, 
МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву (призна-
чення платежу: «10% від початкової ціни продажу об”єкта приватизації»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –  
04 серпня 2016 року.

аукціон буде проведено 08 серпня 2016 року об 11.00 за адресою: 
м. київ, вул. івана кудрі, 13/2, Товарна біржа «кмфб».

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 8, літ. 
А в робочі дні та години з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву.

Отримати додаткову інформацію та подати заяву на участь в аукціоні можна 
в РВ ФДМУ по м. Києву (м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331, тел. 281-00-35) 
в робочі дні та години. 

в інформації рв фдму по Закарпатській області про повторний продаж 
на аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі об’єкта державної 
власності, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 13.07.2016 № 56 
(972) на стор. 2, заголовок інформації слід читати: «інформація про повтор-
ний продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі 
об’єкта державної власності – вбудованого приміщення заглибленого 
складу № 2 загальною площею 756,8 м2».
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дніПроПеТровська обласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
приватизації соціально-культурного призначення –  

«сірководнева лікувальня»
Назва об'єкта: «Сірководнева лікувальня».
Адреса об'єкта: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, просп. Свободи, 2а.
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 05393056, ПАТ «Євраз-Дніпропетровський 

металургійний завод ім. Петровського» за адресою: 49064, м. Дніпропетровськ, 
вул. Маяковського, 3.

Відомості про об’єкт приватизації: об’єкт являє собою двоповерхову будівлю 
«Сірководнева лікувальня» літ. А-2 з підвалом загальною площею 1269,8 м2, схода-
ми літ. а, входом в підвал літ. а’, кисневою літ. Б, ґанком літ. б, огорожею № 1, 2, 8, 
9, підпірними стінками № 3, 5, 6, сходами № 4, мостінням літ. І загальною площею 
153,0 м2. Рік побудови – 1951. На даний час об’єкт не використовується. До примі-
щення підведені основні комунікації. Земельна ділянка під об’єкт не відводилась.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 2 488 027,00 грн, ПДВ – 497 605,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 2 985 632,40 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності об’єкта; забезпечити під час 

експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, санітарних, протипожежних та інших 
правил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, перед-
бачених законодавством України; право користування, купівлі, оренди земельної 
ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, покупцем вирішується са-
мостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; подальше 
відчуження об’єкта приватизації можливо лише за умови збереження для нового 
власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за зго-
дою державного органу приватизації, який здійснює 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 посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни 
продажу прийняти його у триденний термін за актом приймання-передавання; 
засоби платежу – грошові кошти.

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 298 563,24 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: «Попередня сплата 
10 % від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 298 563,24 грн»).

Кінцевий термін приймання заяв про приватизацію для участі в аукціоні –  
04 серпня 2016 року.

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ державної акціонерної 
компанії «національна мережа аукціонних центрів» в особі філії «дніпропе-
тровський аукціонний центр» (http://nmac.net.ua) 08 серпня 2016 року. Час 

управління продажу об'єків малої приватизації, т. 280-42-32

проДаж об’єктів групи ж

початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аук-
ціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку прове-
дення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09 вересня 
2015 року № 1325 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 
2015 року за № 1147/27592.

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 цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу філії «Дніпропетровський аукціонний центр» ПАТ 
Державної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» (49044, 
м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 18б, оф. 10) оригінали заяви на участь в аук-
ціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є до-
датками 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.

Черкаська обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: медсанчастина.
Адреса об'єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20705.
Балансоутримувач: ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський 

електромеханічний завод». Код за ЄДРПОУ 30147563.
Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 

20700.
Відомості про об'єкт: об’єкт – двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2) з при-

будовами: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною 
площею 409,1 м2. Рік введення в експлуатацію – 1937. До будівлі підведені мережі 
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт ви-
користовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 32,95 %, санітарно-
технічний стан добрий. Об’єкт розташований на території ПАТ «Науково-виробниче 
підприємство «Смілянський електромеханічний завод».

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 753 100,00 грн, ПДВ – 150 620,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 903 720,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності. Покупець повинен здійсню-

вати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотри-

мання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, 
правил пожежної безпеки згідно чинного законодавства України.

Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішува-
тиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписан-
ня акта приймання-передачі об’єкта. Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації 
здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу; засоби платежу – грошові кошти; покупець сплачує ви-
нагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни 
продажу об’єкта приватизації.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 90 372,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській 
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Державна 
казначейська служба України.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08 серпня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-

вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів», філією «Черкаський аукціонний центр» 12 серпня 2016 року, час 
початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закін-
чення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до ПАТ Державної акціонерної компанії «Націо-
нальна мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: htpp:// www.nmac.net.
ua Філії «Черкаський аукціонний центр».

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Черкаський аукціонний центр» Публічного 
акціонерного товариства Державної акціонерної компанії «Національна мережа 
аукціонних центрів» (18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 213) оригінали заяви на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 
підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 1998 
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року 
за № 400/2840 (зі змінами). Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем 
його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, 
позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні. Додаткову інформацію 
можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, 
бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.: (0472) 37-26-61.

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

волинська обласТь
інформація 

рв фдму по волинській області про оголошення конкурсу з відбору 
виконавців робіт із землеустрою з метою продажу об’єкта 

приватизації разом із земельною ділянкою
1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-

леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою 
(встановлення або уточнення меж земельної ділянки, погодження меж земельної 
ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення меж 
земельної ділянки межовими знаками; внесення відомостей до національної ка-
дастрової системи, у т.ч. перевірка файлу обміну даними про результати робіт із 
землеустрою в електронному вигляді (обмінного файлу); отримання позитивного 
висновку державної експертизи та витягу з Державного земельного кадастру; по-
годження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку 
та інші документи необхідні для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: об’єкт державної власності групи а – склад 
для зберігання готової продукції, реєстр. №5383767.1.аабббк487, площею 
484,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Волинська обл., Камінь-
Каширський р-н, м. Камінь-Каширський, вул. Ковельська,114а.

Балансоутримувач: ВАТ «Камінь-Каширський консервний завод».
розмір земельної ділянки: 484,1 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 09.02.2008 

№ 166 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації» зі змінами від 22.04.2008 
№ 483 та рішення Камінь-Каширської міської ради Волинської області від 
24.12.2013 № 42/66.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Волинській 
області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім поштових 
реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» 
із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають місти-
тися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною 
пропозицією. До підтвердних документів, що подаються на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 19.10.2011 за №1210/19948, зі змінами); копія документа, що 
засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – плат-
ників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідо-
мили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у 
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії 
документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам встановленим 
чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація 
претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замов-
ник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення 
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 
19.10.2011 за №1210/19948, зі змінами) – для фізичних осіб – підприємців – пре-
тендентів на участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт з урахуванням податку на до-
дану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, 
а також строк виконання робіт, зазначений в календарних днях.

конкурс відбудеться об 11.00 25 серпня 2016 року у рв фдму по волин-
ській області за адресою: м. луцьк, київський майдан, 9, кімн. 801, телефон 
для довідок: 24-00-57.

Конкурсну документацію претенденти подають до сектору організаційно-
документального забезпечення та господарської роботи РВ ФДМУ по Волинській 
області за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу за адресою: м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, кімн. 807.

ЗаПоріЗька обласТь
інформація 

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

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою 
(встановлення або уточнення розміру та меж земельної ділянки, погодження меж 
земельної ділянки з суміжними землевласниками та землекористувачами, закрі-
плення меж земельної(них) ділянки(нок) межовими знаками, проведення робіт з 
присвоєння кадастрового номеру земельній(ним) ділянці(нкам), погодження та 
затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання 
позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої документації із 
землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка інших до-
кументів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, 
на якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівни-
цтва – 4-квартирний житловий будинок № 1. Місцезнаходження об’єкта: 
Запорізька обл., Приморський р-н, с. Єлизаветівка, вул. Вишнева (стара назва: 
Дзержинського), 30.

Об’єкт незавершеного будівництва – 4-квартирний житловий будинок № 1, 
детальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.

Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на 
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власнос-
ті, становить 0,2000 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 15.05.2001 
№ 827, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази регі-
онального відділення від 19.05.2001 № 324, від 03.09.2008 № 264.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-
ний та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної 
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру 
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та доку-
менти, необхідні для продажу земельної ділянки.

Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у за-
печатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На 
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта 
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи 
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під-
твердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-
устрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – По-
ложення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному 
реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переко-
нання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки плат-
ника податків та повідомили про це відповідній орган державної податкової служби 
і мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); копії документів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, 
встановленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; пись-
мова інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект за-
вдання на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації 
із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за 
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (відповідно 
до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на 
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням подат-
ку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних днях.

Конкурсна документація подається до відділу організаційно-документального 
та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9).

Останній день подання конкурсної документації –08.08.2016 до 17.00.
конкурс відбудеться 16.08.2016 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-

ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб.35.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя, 

вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.

інформація 
рв фдму по Запорізькій області про оголошення повторного 

конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою 

з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення 
меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними землевлас-
никами та землекористувачами, закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) меж-
овими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номеру земельній(ним) 
ділянці(нкам), погодження та затвердження документації із землеустрою у встанов-
леному порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо роз-
робленої документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру, 
підготовка інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкт землеустрою: землеустрою підлягає земельна ділянка, на 
якій розташоване державне майно – об’єкт незавершеного будівництва – 
72-квартирний житловий будинок. Місцезнаходження об’єкта: Запорізька обл., 
м. Оріхів, вул. Лесі Українки (стара назва: Рози Люксембург), 45б.

Об’єкт незавершеного будівництва – 72-квартирний житловий будинок, де-
тальний опис об’єкта наведено в технічному паспорті.

Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на 
якій розташований об’єкт незавершеного будівництва державної власнос-
ті, становить 1,0300 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 20.07.2001 
№ 1298, зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 30.10.2012 № 3739, накази ре-
гіонального відділення від 31.07.2001 № 462, від 02.09.2010 № 641, зі змінами.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-
ний та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної 
експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру 
про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, інші матеріали та доку-
менти, необхідні для продажу земельної ділянки.

Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Запорізькій області у за-
печатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На 
конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта 
та дати проведення конкурсу. У конверті мають міститися підтвердні документи 
з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під-
твердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відповідно 
до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, 
затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі змінами) (далі – Положення); 
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізич-
них осіб – платників податків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмов-
ляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідній орган державної податкової служби і мають відмітку у 
паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії доку-
ментів, що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним 
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претен-
дента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у 
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує 
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік 
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; 
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) – 
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору ви-
конавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням 
податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається в календарних 
днях.

Конкурсна документація подається до відділу організаційно-документального 
та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (кімн. 9).

Останній день подання конкурсної документації – 10.08.2016 до 17.00.
конкурс відбудеться 18.08.2016 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій об-

ласті за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Запорізькій області: м. Запоріжжя, 

вул. Перемоги, 50. Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.

ПолТавська обласТь
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення повторного 
конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою 
продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою.

1. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на 
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та по-
годження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого 
зразка; проведення робіт із присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; 
внесення відомостей до бази даних Центру державного земельного кадастру; по-
годження та затвердження документації із землеустрою у встановленому порядку; 
отримання позитивного висновку державної експертизи документації із землеу-
строю та Витягу з Державного земельного кадастру; підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт 
державної власності групи а – група інвентарних об’єктів, у складі: магазин 
літ. а-1, сарай літ. б, б-1, сарай літ. в за адресою: 38722, Полтавська обл., 
Полтавський р-н, с. Бричківка, вул. Леніна, 8, балансоутримувач ТОВ «Агрофірма 
«Петрівське» (код за ЄДРПОУ 38026732).

розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт 
із землеустрою.

2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.11.2015 
№ 1640 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що під-
лягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 01.04.2016 № 143 «Про приватизацію 
об’єкта державної власності групи А».

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погоджений та 
затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок державної експертизи 
документації із землеустрою; витяг з Державного земельного кадастру про присвоєн-
ня кадастрового номера земельній ділянкці; документ, що підтверджує встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками, 
інші матеріали та документи, необхідні для продажу земельної ділянки.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтав-
ській області конкурсну документацію в запечатаному конверті, на якому, крім 
поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою» із зазначенням назви об’єкта та дати проведення конкурсу. У кон-
верті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний 
конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (відпо-
відно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із земле-
устрою, 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 відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку 
у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому 
ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); документи, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним зако-
нодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента 
про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, 
зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує роз-
робити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік до-
кументів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; згоду 
на обробку персональних даних (для фізичних осіб-підприємців).

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням подат-
ку на додану вартість, а строк виконання робіт зазначається у календарних днях.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 421.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 15.08.2016 включно. 
конкурс відбудеться 19.08.2016 о 14.00 у рв фдму по Полтавській об-

ласті за адресою: м. Полтава, вул. небесної сотні, 1/23, кімн. 402. Телефони 
для довідок (0532) 2-24-86, 56-35-55.

КонКУрсИ З ВідборУ сУб’єКТіВ 
оціночної діЯЛьносТі

луганська обласТь
відповідно до звернення рв фдму по луганській області в інформації про 

оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в газеті 
«Відомості приватизації» від 06.07.2016 № 54 (970) на стор. 4, місцезнаходження 
об’єкта слід читати: «місцезнаходження об’єкта: луганська обл., м. сєверо-
донецьк, просп. центральний, 17».

рівненська обласТь
відповідно до звернення рв фдму по рівненській області в інформації 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в 
газеті «Відомості приватизації» від 04.07.2016 № 53(969) на стор. 5, найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки № 3 слід читати: «ПаТ»дубенський завод 
гумово-технічних виробів».

ПідсУмКИ
За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, про-

веденого 07.07.2016, переможцем конкурсу щодо визначення ринкової вар-
тості об’єкта оренди – нежитлового приміщення площею 29,5 м2 за адресою: 
м. Київ, пров. Музейний, 12, що обліковується на балансі Управління адміні-
стративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату 
Кабінету Міністрів України, з метою продовження строку дії договору оренди 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Чубенка Дениса Володимировича. 
Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 3,1 тис. грн.

Продовження рубрики на стор. 7 
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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

вінницька обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по вінницькій 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 пло-
ща, м2

вартість майна за 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство обо-
рони України

35123573, Вінницька філія Концерну «Військторгсервіс», 21009, 
м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, тел. (0432) 27-14-30

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване приміщен-
ня у прим. № 107 одноповерхової будівлі (літ. А)

33689922.14.АААААЕ237 м. Вінниця, 1-й провул. Київський, 62 92,8 390 038,00 2 роки 364 дні Здійснення торгівлі продовольчими това-
рами, крім товарів підакцизної групи 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій об-
ласті. 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».

волинська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління  Балансоутримувач 

(код ЄДРПОУ, 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 
незалежною оцін-

кою, грн 

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання 

1 Державне агентство рибно-
го господарства України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, 
м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди: нагульні ставки № 1, 2, 3, 4; ставки 
виросні № 5, 6; зимували № 1, 2, 3, 4; нерестові № 1, 2, 3, 4

25592421.15.ААЕЖАГ609; 25592421.15.ААЕЖАГ690; 
25592421.15.ААЕЖАГ602; 25592421.15.ААЕЖАГ610

44621, Волинська обл., Маневицький р-н, 
с. Градиськ

– 1 062 724,00 2 роки 364 дні Для рибогосподар-
ської діяльності

2 Державне агентство рибно-
го господарства України

25592421, Державне підприємство «Укрриба», 04050, 
м. Київ, вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 486-07-91 

Гідротехнічні споруди зимувальних ставів 1-6 смт Рокині, 
став № 1 Рокині, став № 2 Рокині, став № 3 Рокині 

25592421.15.ААЕЖАГ606; 25592421.15.ААЕЖАГ672; 
25592421.15.ААЕЖАГ676; 25592421.15.ААЕЖАГ681

45626, Волинська обл.,
Луцький р-н, смт Рокині 

– 808 971,00 1 рік Для рибогосподар-
ської діяльності

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Фонд державного майна 
України

05393116, ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний за-
вод», 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21

Нежитлове вбудова-
не приміщення

5393116.80.ААББВВ909 м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27к 15,6 120 931,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім това-
рів підакцизної групи

2 Фонд державного майна 
України

05393116, ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний за-
вод», 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21

Нежитлове вбудова-
не приміщення

5393116.80.ААББВВ909 м. Дніпропетровськ, вул. Косіора, 27к 15,8 119 116,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування 
населення (ремонт одягу без права пошиву)

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 від-
повідно 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  
незалежною  
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Державна санітарно-
епідеміологічна служба України 

38547526, ДВП ДУ «Лабораторний центр на залізничному транспорті Держсанепідслужби 
України», 84404, Донецька обл., м. Лиман, вул. Привокзальна, 13, тел. (06261) 2-71-48 

Нежитлові приміщення будівлі гаражів 
(23,6м2 + 24,8 м2)

38513502.1.ААААЛА298; 
38513502.1.ААААЛА301

Донецька обл., м. Волноваха, 
провул. Колійний, 26а 

48,4 61 612,00  
станом на 31.03.2016

2 роки  
11 місяців 

Розміщення виробничого примі-
щення (інше використання майна) 

2 Міністерство освіти і науки 
України 

00208775, Слов’янський хіміко-механічний технікум, 84100, Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Центральна, 41, тел. (06262) 2-10-84

Нежитлові вбудовані приміщення з окре-
мим входом будівлі лазні

00208775.1.КГЧХАЮ012 Донецька обл., м. Слов’янськ, 
вул. Центральна, 41 

52,7 73 762,00  
станом на 31.03.2016

2 роки  
11 місяців

Розміщення складу

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 подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження б’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.

жиТомирська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна служба статисти-
ки України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 
м. Житомир, вул. М. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі адмі-
ністративної будівлі (літ. А-ІІ)

АААДЕЕ883 м. Коростень, вул. Коротуна, 1 11,8 31 388,00 До 3 років Надання інформаційно-консультаційних 
послуг з питань інформатизації

2 Державне агентство водних 
ресурсів України

01033846, Коростенське міжрайонне управління водного господарства, 
11505, Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, 109, тел.: 
4-41-56, 4-51-43, 4-78-24

Нежитлове приміщення (бокс) будівлі столяр-
ної майстерні з рампою і боксами (літ. К)

01033846.44. АААБГЖ830 Житомирська обл., м. Корос-
тень, вул. Маяковського, 109

23,9 23 709,00 До 3 років Розміщення складу

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, .житомир, вул. 1 Травня, 20, рв фдму по житомирській області. Заяви подаються 
в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ЗакарПаТська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по Закарпатській 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 оцін-

кою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета оренди

 1 Державне 
агентство 
рибного 
господарства 
України

25592421, Державне підприєм-
ство «Укрриба», 04050, м. Київ, 
вул. Тургенєвська, 82а, тел. (044) 
486-07-91

Гідротехнічні споруди: виросного ставу № 1 (інвентарний № 140); виросного ставу № 2 (інвентарний 
№ 141); виросного ставу № 8 (інвентарний № 142); виросного ставу № 5 (інвентарний № 143); вирос-
ного ставу № 6 (інвентарний № 144); малькового ставу № 8 (інвентарний № 145); літньо-маточного 
ставу № 2 (інвентарний № 146); зимовалу № 1 (інвентарний № 147); зимовалу № 2 (інвентарний 
№ 148); зимовалу № 3 (інвентарний № 149); зимовалу № 4 (інвентарний № 150); зимовалу № 5 
(інвентарний № 151); зимовалу № 6 (інвентарний № 152); зимовалу № 7 (інвентарний № 153); реабі-
літаційного ставу (інвентарний № 154); водозабору великого (інвентарний № 155); водозабору (інвен-
тарний № 156); відвідного каналу (інвентарний № 157)

25592421.25.ААЕЖАГ922; 25592421.25.ААЕЖАГ923; 25592421.25.
ААЕЖАГ926; 25592421.25.ААЕЖАГ924; 25592421.25.ААЕЖАГ925; 
25592421.25.ААЕЖАГ938; 25592421.25.ААЕЖАГ937; 25592421.25.
ААЕЖАГ930; 25592421.25.ААЕЖАГ931; 25592421.25.ААЕЖАГ932; 
25592421.25.ААЕЖАГ933; 25592421.25.ААЕЖАГ934; 25592421.25.
ААЕЖАГ935; 25592421.25.ААЕЖАГ936; 25592421.25.ААЕЖАГ939; 
25592421.25.ААЕЖАГ929; 25592421.25.ААЕЖАГ928; 25592421.25.
ААЕЖАГ927

Закарпатська обл., 
Хустський р-н, с. Бо-
роняво, урочище 
Гагови, 1 – 566 898,00 10 років

Розміщен-
ня рибного 
господарства 
(риборозведення 
(аквакультури))

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 88000, 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 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».

ЗаПоріЗька обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по Запорізький 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 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

02543897, ДНЗ Мелітопольський торгово-професійний ліцей, 
72316, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Дзержинського, 390, 
тел. (06192) 7-17-42

Нежитлові приміщення № 1-1, 1-9, 1-10 та части-
на приміщення № 1-5 площею 3,7 м2 першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі (літ. А-5)

02543897.1.НБХШЛЮ001 м. Мелітополь, 
вул. Дзержинського, 390

38,4 93 508,00 2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо-
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (магазин 
кондитерських виробів)

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 оголо-
сить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

київська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по київській області про намір передати в оренду об’єкт державної власності, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу управ-
ління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юри-

дична адреса, контактний 
телефон)

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

найменування об’єкта реєстровий номер майна місцезнаходження  загальна 
площа, м2

вартість згідно з незалежною оцін-
кою без урахування ПДВ, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

20572069, ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль» 

Частина твердого покриття (під ві-
адуком біля термінала «D»)

20572069.1599.НЛТНПД2083 Київська обл., м. Бо-
риспіль, Аеропорт

1,0 1691,00 1 рік Згідно з додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та про-
порції її розподілу, орендна ставка за яким дорівнює або є більшою за 15 %

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області. У разі надходження двох і 
більше заяв на один із об'єктів оренди, орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно 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 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

 02071004, Українська академія друкарства, 79020, м. Львів, вул. Підголоско, 19, 
тел. (032) 242-23-40 

Частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі навчального кор-
пусу № 1 

02071004.22.ЮШЕНИЖ067 м. Львів, вул. Під 
Голоском, 19

2,0 22 530,00  
станом на 30.04.2016

 2 роки 364 дні Розміщення торговельного автомата з продажу продо-
вольчих товарів

2 Міністерство освіти і науки 
України

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Львівська 
обл., м. Дрогобич, вул. Курбаса, 2, тел. (0324) 41-04-74 

Частина вбудованого нежитлового при-
міщення на 3-му поверсі навчального 
корпусу № 7 

02125438.1.ХОСККС031 Львівська обл., 
м. Дрогобич, 
вул. Курбаса, 2

3,0 20 200,00 
 станом на 30.04.2016

2 роки  
11 місяців 

Розміщення ксерокопію вальної техніки для надання на-
селенню послуг із ксерокопіювання

3 Міністерство оборони 
України

37515252, Філія «Львівський проектний інститут» Державного підприємства Мі-
ністерства оборони України «Центральний проектний інститут», 79005, м. Львів, 
вул. І. Франка, 61, тел.: (032) 276-23-85, 276-26-96

Нежитлові приміщення № 18, 20, 23-34 
на першому поверсі будівлі

07989865.1. м. Львів, вул. І. 
Франка, 61

414,1 7 077 673,00  
станом на 31.05.2016

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по-
бутове обслуговування населення (виготовлення жіночого 
одягу)
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№ 
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 
можливий 

строк оренди
мета використання

4 Державний комітет теле-
бачення і радіомовлення 
України

40020216, Філія Національної телекомпанії України «Львівська регіональна дирек-
ція», 79008, м. Львів, вул. Високий Замок, 4, тел. (032) 255-48-63

Нежитлові приміщення № 8, 9, 10 на 
першому поверсі одноповерхової будівлі 
прохідної

22333937.1.ЮЮХКЛР133 м. Львів, вул. Висо-
кий Замок, 4

22,2 375 659,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 364 дні Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоволь-
чих товарів, крім товарів підакцизної групи

5 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимі-
рювальних і управляючих систем», 79008, м. Львів, вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 
235-84-49

Нежитлові вбудовані приміщення на 
першому поверсі 2-4 поверхової будівлі 
(кімн. 69-71)

Інформація відсутня м. Львів, вул. Ви-
нниченка, 30

41,9 695 900,00  
станом на 31.01.2016

2 роки  
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по-
бутове обслуговування населення (майстерня з ремонту 
одягу)

6 Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України

04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології 
вимірювальних і управляючих систем» (ДП «НДІ «Система»), 79008, м. Львів, 
вул. Кривоноса, 6, тел. (032) 239-92-00, 255-49-39

Нежитлові приміщення на першому по-
версі 2-4-поверхової будівлі

04728690.7.АААА.ЛД397 м. Львів, вул. Ви-
нниченка, 30

80,9 1 286 400,00  
станом на 30.04.2016

5 років Розміщення громадської організацій на площі, що не вико-
ристовується для провадження підприємницької діяльнос-
ті: не більш як 50,0 м2 – 3 %, понад 50,0 м2 –7%

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».

ТерноПільська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п

На зва 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 незалежною 
оцінкою без ПДВ, грн

максимально можливий
строк оренди мета використання

1 РВ ФДМУ по Тернопіль-
ській області

30917266, Сільськогосподарське товариство з обмеженою 
відповідальністю «Ранок», 47042, Тернопільська обл., Кре-
менецький р-н, с. Горинка, тел. (03546) 55-5-35, 55-5-43

Гідротехнічні споруди ставка площею 9,7275 
га, що не увійшли до статутного капіталу КСП 
«Агрофірма «Явір», але передані на баланс 
СТОВ «Ранок» 

5398125.12.ААББВЕ193 с. Кушлин, Креме-
нецький р-н, Терно-
пільська обл.

– 99 990,00 2 роки 11 місяців Організація любительського лову риби

2 Державна служба ста-
тистики України

02362374, Головне управління статистики у Тернопільській 
області, 46001, вул. Над Ставом, 10, м. Тернопіль, тел.
(0352) 52-50-31, 52-72-86

Частина нежитлового приміщення (поз. 2-7) 
другого поверху будівлі літ. «А» відділу статис-
тики у Борщівському районі

02362374.1.АААДЕЖ256 вул. С. Бандери, 
19а, м. Борщів, Тер-
нопільська обл.

29,7 90 750,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єктів господарювання, що діють на осно-
ві приватної власності і провадять господарську діяль-
ність з медичної практики (стоматологічний кабінет)

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 603, рв фдму по Тернопільській області. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди 
відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

харківська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по харківській 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 незалежною 

оцінкою без ПДВ, грн
максимально можли-

вий строк оренди мета використання

1 Державна фіскальна 
служба України

39292197, Державна фіскальна служба України, 04655, м. Київ, 
Львівська площа, 8, тел.: (044) 272-51-59, 272-08-41

Нежитлове приміщення – кімн. 28 на 1-му поверсі 
одноповерхової будівлі виробничо-господарчого 
призначення, інв. № 10310426006, літ. А-1

3Ю-184 Харківська обл., Дергачівський р-н, 38-й 
км траси «Харків-Бєлгород» МАПП «Готів-
ка», пункт пропуску «Щербаківка»

10,3 51 000,00 2 рок  
11 місяців

Надання послуг митного брокера

2 Міністерство освіти і 
науки України

02071180, Національний технічний університет «Харківський полі-
технічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел.: (057) 
707-66-00, 707-66-01

Бетонний майданчик для господарських потреб, інв. 
№ 1033000021

 – м. Харків, вул. Пушкінська, 79 200,0 850 700,00 1 рік Розміщення торговельного об’єкта з 
продажу продовольчих товарів, крім 
товарів підакцизної групи

3 Міністерство освіти і 
науки України

02071205, Харківський національний університет імені В. Н. Кара-
зіна, 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, тел.: (057) 705-12-47, 
707-52-31, 705-12-53

Нежитлове приміщення – кімн. 27 на цокольному 
поверсі  
4-поверхової будівлі навчального корпусу, інв. 
№ 103000108, літ. А-4, пам’ятка архітектури 

02071205.1.РБНМЛП094 м. Харків, вул. Мироносицька, 1 42,4 344 300,00 1 рік Розміщення офіса

4 Міністерство охорони 
здоров’я України

01896872, Харківська медична академія післядипломної освіти, 
61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58, тел.: (057) 711-35-56, 711-
80-25, 711-80-35

Частина холу на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі 
патолого-анатомічного корпусу, інв. № 10310013, 
літ. А-4 

_ м. Харків, вул. Корчагінців, 35 14,0 98 800,00 1 рік Організування поховань і надання 
суміжних послуг

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів (обов’язково вказати поштову адресу з індексом заявника, дату та номер газети «відомості приватизації», в якій опублікована інформація про об’єкт оренди) приймаються протя-
гом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по 
Харківській області (4-й поверх, кімн. 413) або за тел. 705-18-59.

херсонська обласТь, арк та м. севасТоПоль
оголошення 

орендодавця – рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі 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 пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцін кою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство внутрішніх 
справ України

08676027, Каховський РВ УМВС України в Херсонській області Частина приміщення № 1-3 в адмі-
ністративній будівлі 

08676027.1.ЦОМССИ001 Херсонська обл., м. Каховка, 
вул. Мелітопольська, 153

2,0 – 2 роки 11 місяців Розміщення робочого місця працівника ПМФ ДП 
МВС України «Інформ-Ресурси»

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. херсон, просп. ушакова, 47, рв фдму в херсонській області, арк та м. севастополі. Заяви 
подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Назва органу управ-
ління 

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 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Міністерство обо-
рони України

35123594, Хмельницька філія Концерну 
«Військторгсервіс», тел. (0382) 64-01-83

Приміщення в нежитловій будівлі 33689922.5.АААААЖ701 вул. Вокзальна, 93, 
м. Кам’янець-Подільський, 
32300

321,9 522 500,00 2 роки  
11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих това-
рів; здійснення побутового обслугування населення 

2 Державна служба 
статистики України

02362894, Головне управління статистики у 
Хмельницькій області

Приміщення другого поверху (конференц-зал з допоміжними 
приміщеннями та коридором) та підвал в адміністративній будівлі

02362894.1.АААДЕЖ341 вул. Героїв Майдану, 36, 
м. Хмельницький, 29000

592,1 2 207 158,00 До 10 років Розміщення благодійної організації

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Черкаська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п

Назва органу управ-
ління 

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 

незалежною  
оцінкою, грн

максимально 
можливий 

строк оренди
мета використання

1 Українська державна 
будівельна корпорація 
«Укрбуд»

31782788, Черкаське державне житлово-побутове під-
приємство «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 
261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30

Частина нежитлових при-
міщень першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі 

– вул. Небесної Сотні, 
31/1, м. Черкаси

275,19 (у т. ч. місця спільно-
го користування –71,89 м2)

1 232 100,00 2 роки 363 дні Надання побутових послуг населенню та інші види діяльності, що можуть бути розміщені в 
офісних приміщеннях

2 Українська державна 
будівельна корпорація 
«Укрбуд»

 31782788, Черкаське державне житлово-побутове під-
приємство «Житлосервіс», вул. В’ячеслава Чорновола, 
261/1, м. Черкаси, тел. 64-72-30

Частина нежитлового при-
міщення 

– просп. Хіміків, 50, 
м. Черкаси

26,14 (кімн. 26 площею 
19,8 м2 та площі спільного 
користування – 6,34 м2)

84 491,00 2 роки і 363 
дні

Розміщення суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і проводять 
господарську діяльність з медичної практики, та використання площ спільного користуван-
ня та інші види діяльності, що можуть бути розміщені в офісних приміщеннях.

3 Жашківська районна 
державна адміні-
страція

00733464, Управління агропромислового розвитку 
Жашківської районної державної адміністрації, вул. Ко-
стромська, 17, м. Жашків, Жашківський р-н, Черкаська 
обл., тел. 6-11-23

Частина нежитлового при-
міщення 

– вул. Костромська, 17, 
м. Жашків, Жашківський 
р-н, Черкаська обл.

27,3 (23,1 м2 – кабінет та 
4,2 м2 – площі спільного 

користування)

92 527,00 2 роки 364 дні Розміщення громадських організацій на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності і становить не більше як 50 м2 та інші види діяльності, що мо-
жуть бути розміщені в офісних приміщеннях

4 Міністерство освіти і 
науки України

02125622, Черкаський національний університет ім. 
Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, 
тел. (0472) 35-44-63

Частина приміщення 
їдальні «Меридіан»

02125622.76.К ШСССЛ011 вул. Хрещатик, 66, 
м. Черкаси

508,9 1 896 160,00 1 рік Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному 
закладі

5 Міністерство освіти і 
науки України

 02125622, Черкаський національний університет ім. 
Б. Хмельницького, бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси, 
тел. (0472) 35-44-63

Частина нежитлового при-
міщення гуртожитку № 2

02125622.76.К ШСССЛ006 вул. Хрещатик, 53, 
м. Черкаси

27,8 97 500,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення 
(розміщення перукарні)

6 Міністерство еконо-
мічного розвитку і 
торгівлі України

 00209160, Державне підприємство «Черкаський дер-
жавний науково-дослідний інститут техніко-економічної 
інформації в хімічній промисловості», бульв. Шевченка, 
205, м. Черкаси, тел. (0472) 37-31-13

Частина примі-
щень п’ятого поверху 
п’ятиповерхової будівлі

– бульв. Шевченка, 205, 
м. Черкаси

100,3 349 800,00 2 роки 364 дні Розміщення громадської організації на площі, що не використовується для проваджен-
ня підприємницької діяльності і становить не більше як 50,0 м2; розміщення громадської 
організації на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності 
і становить понад 50,0 м2

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. шевченка, 205, кімн. 307, м. Черкаси, тел. 37-34-48, рв фдму по Черкаській об-
ласті. 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».

Чернігівська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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 
незалежною оцін-

кою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України

02548914, Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області, 
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337, тел. (04637) 
5-34-42, 5-09-57 

Приміщення в будівлі навчально-
лабораторного корпусу автодрому

02548914.1.УСОДЮЦ007 1,4 км автодороги районного значення загального 
користування Білещина-Замістя, що розташована на 
території Замостянської с/р Прилуцького р-ну

132,3 86 127,32 2 роки 364 дні Надання послуг з ремонтно-будівельних 
робіт (зберігання автотранспорту та буді-
вельних матеріалів) 

2 Міністерство освіти і 
науки України

02548914, Прилуцький професійний ліцей Чернігівської області, 
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337, тел. (04637) 
5-34-42, 5-09-57 

Нежитлове приміщення на першо-
му поверсі будівлі колишнього 
навчального корпусу

02548914.1.УСОДЮЦ001 Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 337 47,99 149 008,95 1 рік Торгівля непродовольчими товарами (про-
мислові товари, що були у використанні)

Заяви про оренду кожного із зазначених об'єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, у п’ятницю – до 16.00, (крім 
вихідних), рв фдму по Чернігівській області. Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше 
заяв на 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».

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне управ-
ління справами

05905668,Державне видавництво «Преса України» Державного управління спра-
вами, просп. Перемоги, 50, м. Київ, 03047, тел. (044) 454-82-42

Нерухоме майно на другому поверсі 
редакційно-видавничого корпусу 

– м. Київ, просп. Перемоги, 50 19,1 248 029,00  
станом на 31.03.2016

1 рік Розміщення офіса

2 Міністерство 
освіти і науки 
України 

38621185, Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут», 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10, тел. 481-32-21

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 
окремо розташованої будівлі біля навчаль-
ного корпусу № 20

02070921.1.БДЧАХЯ567 м. Київ, вул. Політехнічна, 37 39,5 546 730,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи, у навчаль-
ному закладі

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. Заяви подаються в окремому конвер-
ті 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».

Продовження таблиці
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Продовження таблиці

інформАціЯ реГіонАЛьнИХ ВіддіЛень фдмУ

ЗаПоріЗька обласТь
інформація 

про проведення конкурсу з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону на 

право оренди нерухомого державного майна
� Назва об'єкта: нежитлові приміщення будівлі головного корпусу (літ. 

а-3-4, а3-2, а4, а5), реєстровий номер 02070849.2.АААККД923, а саме: примі-
щення з № 114 до № 125 включно, з № 128 до № 130 включно, № 174, 175 першого 
поверху, нежитлові приміщення № 2, 13, 14, з № 44 до № 49 включно, № 51 під-
вального поверху площею 679,4 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 за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64 (далі – об’єкт оренди).

Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість нерухомого майна на 31.03.2016 
становить 3 770 847,00 грн без ПДВ.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Запорізького національного технічного 
університету.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні вимоги щодо умов конкурсу:
1. Цільове призначення: розміщення їдальні та буфетів, які не здійснюють про-

даж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі (орендна ставка 4 %). 
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно із 

стартовим. стартовий розмір орендної плати за базовий місяць – червень 
2016 року становить без урахування Пдв 12570,00 грн.

3. Строк оренди – 2 роки 364 дні з можливим продовженням договору орен-
ди за умови обов’язкового погодження з органом, уповноваженим управляти 
об’єктом оренди.

4. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошко-
дженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними 
нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в на-
лежному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає передачі в суборен-
ду та приватизації.

6. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване май-
но на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість на користь ба-
лансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта 
оренди, в порядку, визначеному законодавством, та надати орендодавцю та ба-
лансоутримувачу копії договору страхування орендованого майна (страхового 
поліса) разом з документами, що підтверджують оплату страхового внеску. По-
стійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди 
майно було застрахованим.

7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 
15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендо-
ваного майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю та надати його ко-
пію орендодавцю. У разі потреби орендар укладає договори на комунальні послуги 
безпосередньо з підприємствами, організаціями, які надають такі послуги.

8. Компенсувати протягом 10 календарних днів з дати підписання договору 
оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про незалежну оцінку 
платнику названого звіту, якщо останній не стане переможцем конкурсу (за наяв-
ності документів, що підтверджують виготовлення звіту про незалежну оцінку та 
його оплату).

9. На підтвердження зобов’язання по договору оренди і на забезпечення його 
виконання протягом одного місяця з дати укладення договору оренди внести до 
державного бюджету та балансоутримувачу завдаток в установленому чинним зако-
нодавством співвідношенні, в розмірі, не меншому, ніж розмір орендної плати за ба-
зовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди.

10. Після отримання проекту договору оренди протягом п’яти робочих днів 
повернути підписаний договір орендодавцеві.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону. Основним критерієм визначення пере-
можця є найбільший розмір орендної плати у разі обов’язкового забезпечення 
виконання інших умов конкурсу.

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

відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення конкурсу на право оренди держав-
ного майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 
№ 906: заяву про участь у конкурсі; проект договору з пропозицією щодо виконання 
умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку 
з ним; відомості про претендента.

конкурс буде проведено о 10.00 на 21-й календарний день з дати опу-
блікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» за адресою: 
69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, рв фдму по Запорізь-
кій області.

Реєстрація учасників конкурсу починається за 30 хв. та завершується за 10 хв. 
до початку проведення конкурсу за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 
50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 15 календарних 
днів з дати опублікування. Пропозиції подаються у конвертах з написом «На конкурс» 
з відбитком печатки претендента щодня з 8.00 до 17.00, по п’ятницях та передсвят-
кових днях – з 8.00 до 15.00 (обідня перерва з 12.00 до 12.45) за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 9, РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Якщо дата кінцевого терміну приймання заяв припадає на неробочий чи свят-
ковий день, то днем кінцевого терміну приймання заяв вважається попередній 
перед такими вихідними чи святковими днями робочий день

У разі, якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий 
день, то датою проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи свят-
ковими днями робочий день.

сумська обласТь
інформація 

рв фдму по сумській області про оголошення конкурсу  
на право оренди нерухомого державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Сум-
ській області, адреса: 40035, м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Балансоутримувач 
об’єкта оренди: Державна фіскальна служба України. Орган управління: Державна 
фіскальна служба України.

� Інформація про об’єкт оренди: об’єктом оренди є державне нерухо-
ме майно – частина замощення площею 35,0 м2 за адресою: Сумська обл., 
Глухівський р-н, траса Кіпті – Глухів – Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ». 
Вартість об’єкта оренди на 31 травня 2016 року згідно з висновком про вартість 
майна становить 10 100,00 грн (десять тисяч сто грн.).

стартова орендна плата: місячна орендна плата, яка визначена на підставі 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподі-
лу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року 
№ 786 (із змінами і доповненнями) (далі – Методика), становить 336,67 грн 
(триста тридцять шість грн. 67 коп.) без Пдв за базовий місяць розрахун-
ку – травень 2016 року.

Під час розрахунку використано орендну ставку у розмірі 40 %, яка передбачена 
Методикою для розміщення фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, ди-
лерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використання об’єкта 

оренди порівняно зі стартовим розміром орендної плати.
2. Строк оренди – 10 років.
3. Об’єкт передається в оренду без права його приватизації та передачі в 

суборенду.
4. Використання об’єкта оренди – надання послуг митного брокера.
5. Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення та умов 

договору оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуванням індек-

су інфляції.
7. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошкодженню і 

псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому санітарними нор-
мами та правилами пожежної безпеки, підтримувати об’єкт оренди в належному 
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормаль-
ного фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

8. Забезпечувати орендодавцю і користувачу доступ на об’єкт оренди з метою 
контролю за його використанням та виконанням умов договору оренди.

9. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з при-
родною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо орендар повинен на-
давати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

10. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капітальний, поточний 
та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розглядається як дозвіл на здій-
снення поліпшень об’єкта оренди і не тягне за собою зобов’язання орендодавця 
щодо компенсації вартості поліпшень. Капітальний ремонт здійснюється тільки за 
погодженням з користувачем, за згодою орендодавця та з дозволу органу, уповно-
важеного управляти майном.

11. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату за по-
передній місяць. На вимогу орендодавця та користувача проводити звіряння вза-
єморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

12. Одночасно з укладенням договору орендар повинен застрахувати об’єкт 
оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість, на користь 
користувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, 
визначеному законодавством, і надати орендодавцю та користувачу копії страхо-
вого поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування 
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

13. У разі припинення або розірвання договору орендар повинен повернути 
користувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати ко-

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеденнЯ КонКУрсіВ нА ПрАВо орендИ мАЙнА

ристувачу збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта 
оренди з вини орендаря.

14. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням об’єкта 
оренди. Протягом 15 робочих днів після підписання договору орендар повинен 
укласти з користувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат корис-
тувача на утримання об’єкта оренди, надання комунальних послуг орендарю та 
компенсацію податку на землю відповідно до чинного законодавства України.

15. Одночасно з укладенням договору орендар повинен внести завдаток у роз-
мірі місячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць оренди. Дані кошти 
будуть зараховані в оплату за останній місяць оренди.

16. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуатації інже-
нерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди згідно із законо-
давством.

17. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, юридичної адреси 
орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий строк.

18. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору за 
рахунок власних коштів орендаря.

19. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учас-
ника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 20 календарних 
днів з моменту укладення договору оренди.

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь в конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; 

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропо-
зиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; 
інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представ-

ника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену 
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; копію ліцензії пре-
тендента на провадження певного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню;

б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним 
чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витя-
гу 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; копію ліцензії пре-
тендента на провадження певного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються у кон-
вертах з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента.

Документи, що подаються для участі в конкурсі, мають бути належним чином 
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

конкурс буде проведено о 14.00 на 20-й календарний день після публі-
кації цієї інформації в газеті «відомості приватизації» в приміщенні рв фдму 
по сумській області за адресою: м. суми, вул. харківська, 30/1.

Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів – третій робочий день 
до дати проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати в відділі оренди РВ ФДМУ по Сумській 
області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, (кабінети 5, 6, 7, 8). Телефон 
для довідок (0542) 36-11-33. Ознайомитися з об’єктом оренди можливо в робочі 
дні за місцем його розташування.

Чернівецька обласТь
інформація 

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

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.
Балансоутримувач – ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж» (код за ЄД-

РПОУ 03363140).
� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частини коридору (1-2) пер-

шого поверху будівлі навчального корпусу (літ. а) (реєстровий номер 03363140.13.
ЮКЕКЖМ011) площею 2,0 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. П. Каспрука, 2.

Вартість об’єкта оренди згідно з висновком про вартість на 31.03.2016 стано-
вить 24 182,00 грн без урахування ПДВ.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – квітень 
2016 р. при використанні об’єкта оренди з метою розміщення торговельного ав-
томата, що відпускає продовольчі товари (розміщення автомата гарячих напоїв) 
(орендна ставка 9 %) визначений відповідно до вимог чинного законодавства та 
становить 187,71 грн (без Пдв).

Основні умови конкурсу:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 

зазначеного об’єкта оренди порівняно із стартовим розміром орендної плати, що 
становить 187,71 грн за базовий місяць оренди – квітень 2016 р.;

2) своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (щомісяця до 15 
числа місяця, наступного за звітним) (індексація орендної плати у 2016 році зупи-
нена згідно п. 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015);

3) забезпечення сплати орендної плати у вигляді завдатку в розмірі, не мен-
шому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який сплачується протягом 
місяця з дня укладання договору;

4) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням;

5) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у висновку 
про вартість, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним за-
конодавством;

6) заборона суборенди та переходу права власності на орендоване майно 
до третіх осіб;

7) збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуван-
ню та забезпечення пожежної безпеки;

8) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточного та інших 
видів ремонтів орендованого майна;

9) об’єкт оренди не підлягає приватизації;
10) право орендодавця з можливим залученням балансоутримувача контр-

олювати виконання умов договору та використання майна, переданого в оренду, 
і у разі необхідності вжиття відповідних заходів реагування спільно з балансоу-
тримувачем;

11) укладення з балансоутримувачем орендованого майна окремого договору 
про компенсацію плати податку за землю та відшкодування комунальних платежів 
протягом 15 робочих днів після укладання договору оренди;

12) термін оренди – 2 роки 11 місяців;
13) подальше продовження терміну дії договору за умови виконання оренда-

рем своїх обов’язків за договором оренди за наявності згоди балансоутримувача 
та погодження органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди. Продовження 
договору у визначеному вище порядку можливе за умови якщо інше не буде вста-
новлено законодавством на момент закінчення строку дії цього договору.

У разі, якщо на момент продовження договору оренди остання оцінка об‘єкта 
оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження договору оренди 
провадиться нова оцінка об‘єкта оренди;

14) у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендованого 
майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від 
орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю орендаря, а 
невідокремлювані поліпшення – власністю держави і компенсації не підлягають;

15) компенсація орендарем витрат, пов’язаних з проведенням незалежної 
оцінки об’єкта оренди протягом 5 робочих днів з моменту оголошення його пере-
можцем конкурсу та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди 
копій підтвердних документів;

16) переможцем конкурсу визнається учасник конкурсу, який запропонував 
найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу;

17) переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту до-
говору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний проект до-
говору оренди.

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

Відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представни-

ка юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену 
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента 
про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство.

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним 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.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; комплект відповідних документів, зазначених в ін-

формації про конкурс, які передбачені п. 7.2 Порядку проведення конкурсу на право 
оренди державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.2011 № 906; 
пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція 
стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу.

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Зазначені документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються 

в запечатаному конверті з написом «На конкурс» із зазначенням об’єкта оренди, під-
писаному учасником конкурсу з відбитком печатки претендента (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі у конкурсі – за 3 робочих 
дні до дати проведення конкурсу за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 
21а, каб. № 7.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 20 календарних 
днів з дати опублікування цієї інформації у газеті «відомості приватизації» 
за адресою: м. Чернівці, вул. л. кобилиці, 21а, каб. № 3.

Допущені для участі у конкурсі учасники або уповноважені особи повинні по-
дати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць 
оренди в запечатаному непрозорому конверті секретарю конкурсної комісії в день 

проведення конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хв. до 
початку проведення конкурсу. Контактний телефон для довідок 55-42-35.

ПідсУмКИ
інформація

рв фдму по київській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна

№ 
з/п Інформація про об’єкт оренди Балансоутримувач Переможець конкурсу

1 Нежитлова (адміністративна) будівля пло-
щею 262,3 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Васильків, вул. Грушевського, 1

Головне управління 
статистики у Київській 
області

ФОП Старчий Роман Ми-
колайович (3054106532)

інформація 
рв фдму по сумській області про підсумки конкурсу на право 

оренди нерухомого державного майна
Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – не-

житлового приміщення площею 7,1 м2 за адресою: Сумська обл., Глухівський р-н, 
траса Кіпті-Глухів-Бачівськ, 242 км + 516 м, МАПП «Бачівськ», на першому поверсі 
двоповерхової будівлі службового-оперативного блоку з боксом для поглибленого 
огляду легкового автотранспорту митного поста «Бачівськ», що перебуває на балансі 
Державної фіскальної служби України, знаходиться в оперативному управлінні (ко-
ристуванні) Сумської митниці ДФС та належить до сфери управління Державної фіс-
кальної служби України, визнано юридичну особу – ТОВ «Аеропорт Київ Карго».

інформація 
рв фдму по харківській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 01.07.2016

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо 
укладення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного май-
на – частини холу № 22 (за техпаспортом) на 1-му поверсі 11-поверхової бу-
дівлі інженерно-лабораторного корпусу, інв. № 82166, літ. А-11, реєстраційний 
№ 00114092.3.ЮККШГМ004, загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, 
Червоношкільна набережна, 2, що перебуває на балансі ДПВ НДІ «УКРЕНЕРГО-
МЕРЕЖПРОЕКТ», з єдиним заявником – ФОП Бабік І. М.

2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укла-
дення РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – не-
житлового приміщення – частини кімн. № 9 на 1-му поверсі 4-поверхової нежитлової 
будівлі, інв. № 10310001, літ. А-4, реєстровий № 02547777.1.МРАЛЛГ002, загаль-
ною площею 10,0 м2 за адресою: м. Харків, Григорівське шосе, 56, що перебуває 
на балансі ДНЗ «Харківський професійний монтажно-будівельний ліцей», з єдиним 
заявником – ФОП Батурін О. Г.

3. Вважати конкурс на право оренди державного майна – нежитлових примі-
щень –кімн. № 1, 2, 3, 4, 5 на 2-му поверсі 5-поверхової будівлі навчального кор-
пусу, інв. № 10300010, літ. А-5, реєстровий № 02071151.27.ШЕРШХХ033, пам’ятка 
архітектури, загальною площею 93,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Революції, 16, 
що перебувають на балансі Харківського національного університету міського 
господарства імені О. М. Бекетова, таким, що не відбувся.

інформАціЯ Про орендУ ВіЙсьКоВоГо мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
остерської кеЧ району про проведення конкурсу  
на право оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Остерська КЕЧ району, 
адреса: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Ювілейна, 3.

� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлова будівля чайної 
№ 794 загальною площею 416,0 м2 в деснянському гарнізоні за адресою: 
17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, військове містечко № 1.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чин-
ного законодавства, становить 1861,87 грн на місяць (без Пдв).

Основні умови конкурсу та вимоги до використання об’єкта: найбільший розмір 
орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення магазину непро-
довольчих товарів – 30,62 м2 (18 %) та розміщення буфету, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи, у військових частинах (4 %); компенсація орендодав-
цю податку на землю під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація 
витрат за виконання незалежної оцінки майна; виконання ремонту орендованого 
майна, встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних коштів 
орендаря та укладення прямих договір з постачальними організаціями протягом 
місяця після підписання договору оренди; внести завдаток.

� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення на 
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі № 153 загальною площею 41,5 м2 
в деснянському гарнізоні за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, 
с-ще Десна, вул. Довженка, 45, військове містечко № 1.

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до вимог чин-
ного законодавства, становить 834,43 грн на місяць (без Пдв).

Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: найбільший 
розмір орендної плати; використання нерухомого майна під розміщення складу 
(15 %); компенсація орендодавцю податку на землю під об’єктом оренди та за 
прилеглу територію; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна; 
виконання ремонту орендованого майна, встановлення приладів обліку кому-
нальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договір 
з постачальними організаціями протягом місяця після підписання договору орен-
ди; внести завдаток.

кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 20 
календарних днів з моменту опублікування цієї інформації.

Телефон для довідок: тел./факс (04646) 4-62-53, 4-62-16.

інформація 
київського кеу про проведення конкурсу на право  

оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Київське КЕУ, адре-

са: 03186, м. Київ, вул. Антонова, 2/32, а/с 37.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина технічного майданчика 

площею 100,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Трутенка, 9, військове містечко № 167. 
Балансоутримувач: Київське КЕУ.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.03.2016 
становить 505 386,00 грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати за базовий місяць орен-
ди – березень 2016 року становить 8 423,10 грн (без ПДВ) за умови використання 
частини технічного майданчика загальною площею 100,0 м2 під розміщення об’єкта 
з надання послуг шиномонтажу. У подальшому орендна плата підлягає щомісяч-
ному коригуванню на індекси інфляції згідно із законодавством.

Термін оренди – 2 роки 11 місяців.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший 

запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного 
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдат-
ку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, 
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасно (не пізніше 15 
числа, наступного за звітним) та в повному обсязі сплата орендної плати з ураху-
ванням індексу інфляції згідно із законодавством; встановлення приладів обліку 
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих до-
говорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих договорів, 
відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги), компенсація зе-
мельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію, компенсація ви-
трат за виконаний звіт незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання 
капітального та поточних ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги 
на відшкодування; страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу, 
ніж встановлено за незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до його призначення та умов договору оренди; заборона приватизації 
та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого майна.
Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу 

орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
Для участі в конкурсі потрібно подати документи, вказані в п. 3.2 наказу 

ФДМУ та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в кон-
курсі; проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений 
печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повноваження представ-
ника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; ві-
домості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу, довідку 
від учасника конкурсу про те, щодо нього не порушено справу про банкрутство; 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому числі запро-
понований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати (відображається 
в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому запечатаному конверті (з печаткою 
учасника конкурсу) з написом «Для участі в конкурсі по оренді»

кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 календар-
них днів після опублікування цієї інформації за адресою: 03186, м. київ, вул. ан-
тонова, 2/32, корпус № 97, а/с 37. контактний телефон (044) 242-81-99.

інформАціЯ Про орендУ мАЙнА нАн УКрАїнИ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
національного дендрологічного парку «софіївка» нан україни  

про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого  
державного майна, що відбувся 29.06.2016

За результатами засідання конкурсної комісії Національного дендрологічного 
парку «Софіївка» НАН України щодо передачі в оренду державного нерухомого 
майна, а саме: частина нежитлових підвальних приміщень блоку обслуговуван-
ня з кафе (підвал, літній навіс) площею 213,2 м2 за адресою вул. Київська, 12а, 
м. Умань, Черкаська обл., 20300 прийнято рішення про укладення договору орен-
ди з фізичною особою – підприємцем Савченко Тетяною Василівною. 
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Продовження. Початок рубрики  на стор. 3

сумська обласТь
інформація 

рв фдму по сумській області про оголошення конкурсу  
з відбору суб'єктів оціночної діяльності

� 1. Найменування об’єкта оцінки: група інвентарних об’єктів, а саме: 1) 
частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 будівлі спортивного комплексу 
за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; 2) частина нежитлового примі-
щення площею 2,0 м2 будівлі медичного факультету за адресою: м.Суми, вул.Сана-
торна, 31 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Мета проведення 
незалежної оцінки – продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ 
ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Козін Д. Е.

� 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 8,5 м2 
(балансоутримувач – Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю Сумської обласної державної адміністрації). Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Суми, вул. Кузнечна, 2. Мета проведення незалежної оцінки – продо-
вження терміну дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Гайдук С. Ю.

� 3. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 32,4 м2 
(балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Сумський хіміко-технологічний 
центр професійно-технічної освіти»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, 
вул. Прокоф’єва, 38. Мета проведення незалежної оцінки – продовження терміну дії 
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. 
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з 
оцінки об’єкта – ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «НОТА БЕНЕ».

� 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 11,8 м2 
(балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Сумський хіміко-технологічний 
центр професійно-технічної освіти»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, 
вул. Прокоф’єва, 38. Мета проведення незалежної оцінки – продовження терміну дії 
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. 
Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з 
оцінки об’єкта – ФОП Шумер О. В.

�  5. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення 
площею 11,7 м2 (балансоутримувач – Державний навчальний заклад «Сумський 
хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти»). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 38. Мета проведення незалежної оцінки – 
продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській 
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Сиротенко М. М.

�  6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення 
площею 2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Миру, 25. Мета проведення незалежної 

оцінки – продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ 
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Хижняк Є. І.

� 7. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 2,0 м2 (балансоутримувач – Машинобудівний коледж Сумський державний 
університет). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, просп. Шевченка, 15. 
Мета проведення незалежної оцінки – продовження терміну дії договору оренди. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт 
з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – 
ФОП Хижняк Є. І.

� 8. Найменування об’єкта оцінки: частина даху площею 18,0 м2 (балан-
соутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення неза-
лежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «лайфселл».

� 9. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху 
площею 5,05 м2 (балансоутримувач – Сумське обласне управління водних ресурсів). 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 27. Мета про-
ведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській 
області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ТОВ «Сумські телекомсистеми».

� 10. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-
щею 8,0 м2 (балансоутримувач – Сумський державний університет). Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Замостянська, 5. Мета проведення незалежної 
оцінки – продовження терміну дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ 
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Тютюнник О. І.

� 11. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 
площею 42,2 м2 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної каз-
начейської служби України у Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48. Мета проведення незалежної 
оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка май-
на) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. 
Платник робіт з оцінки об’єкта – Конотопська міська партійна організація всеукра-
їнського об’єднання «Свобода».

� 12. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення гаражного 
боксу площею 40,2 м2 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської 
служби України у Тростянецькому районі Сумської області). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Вознесенська, 2. Мета проведен-
ня незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сум-
ській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПП «Горизонт».

� 13. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-
щею 239,7 м2 (балансоутримувач – Головне управління статистики у Сумській об-
ласті). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл., м. Шостка, вул.Горького, 

14а. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – 
РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Виконавчий комітет 
Шосткинської міської ради.

� 14. Найменування об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення за-
гальною площею 134,62 м2 (балансоутримувач – Казенне підприємство «Шост-
кинський казенний завод «Імпульс»). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська 
обл., м. Шостка, вул. Куйбишева, 41. Мета проведення незалежної оцінки – продо-
вження терміну дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.06.2016. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській об-
ласті. Платник робіт з оцінки об’єкта – ФОП Луценко С. А.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній 
формі».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та до-
датках 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.

Конкурсна документація подається до конкурсної комісії разом із супровід-
ним листом. Кінцевий термін подання конкурсної документації – 28 липня 2016 
року (включно).

Конкурсна пропозиція претендента на об’єкт подається окремо у запечатаному 
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції ви-
трат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних 
днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу. На конверті 
потрібно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а 
також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта господарювання, який подає заяву.

За рекомендацією ФДМУ максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, 
що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця конкур-
су по оцінці об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого 
майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні 
приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристро-
їв) – 1 725,40 грн.

Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. 
Телефон для довідок (0542) 36-23-87.

конкурс відбудеться 3 серпня 2016 року о 10.00 за адресою: м. суми, 
вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 5.

оприлюДнення  проекту  регуляторного  акта  та  віДСтеження  регуляторного  впливу

Повідомлення 
про оприлюднення проекту наказу фонду державного майна україни 

«Про затвердження Змін 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»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» повідомляється про оприлюднення 
з 13 липня 2016 року на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України 
проекту наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до По-
рядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підляга-
ють приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж», з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних 
та юридичних осіб, їх об’єднань.

Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж» розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 
8 Закону України «Про приватизацію державного майна», а також з метою приве-
дення у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Вищевказаним проектом наказу Фонду пропонується: внести зміни до розді-
лів І та ІІ Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Зауваження та пропозиції до проекту зазначеного наказу Фонду просимо над-
силати в паперовому вигляді на адресу: 01601, м. Київ-133, вул. Кутузова, 18/9, 
Управління продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації Фонду 
державного майна України та на електронну адресу: (e-mail): nov@spfu.gov.ua. 

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань прийма-
ються Фондом державного майна України протягом одного місяця від дати його 
оприлюднення.

ПояснЮвальна ЗаПиска
до проекту наказу фонду державного майна україни «Про затвердження 
Змін 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»

1. обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін до 

Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж» (далі – проект наказу Фонду) розроблено відповідно до 
частини третьої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна». 

2. мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття проекту наказу Фонду є приведення нормативно-правових 

актів Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства 
України.

Проектом наказу Фонду пропонується внести зміни 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 
року № 772, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року 
за № 400/2840 (зі змінами).

З метою захисту майнових інтересів держави та отримання повної інформації 
від потенційних покупців передбачено доповнення документів, які подають потен-
ційні покупці разом із заявою про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заявою на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж.

3. Правові аспекти
У цій сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти: 
Закон України «Про приватизацію державного майна» (із змінами);
Закон України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 

приватизацію)» (із змінами);
наказ Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, за-

реєстрований в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840, 
«Про затвердження 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» (із змінами).

Реалізація проекту наказу Фонду не потребує внесення змін до чинних зако-
нодавчих актів та розроблення нових правових актів.

4. фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту наказу Фонду не потребує додаткових матеріальних витрат 

з державного бюджету.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект наказу Фонду потребує погодження Державною регуляторною службою 

України та підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
6. регіональний аспект
Проект наказу Фонду не стосується питання розвитку адміністратив но-

територіальних одиниць.
61. Запобігання дискримінації
У проекті наказу Фонду відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7. Запобігання корупції
У проекті наказу Фонду відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики 

вчинення корупційних правопорушень. У проведенні громадської антикорупційної 
експертизи потреби немає.

8. громадське обговорення
Проект наказу Фонду не потребує проведення консультацій з громадськістю.
9. Позиція соціальних партнерів
Проект наказу Фонду не стосується соціально-трудової сфери.
10. оцінка регуляторного впливу
Відповідно до Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» проект наказу Фонду потребує погодження Дер-
жавною регуляторною службою України.

101. вплив реалізації акта на ринок праці
Реалізація проекту наказу Фонду не вплине на ринок праці.
11. Прогноз результатів
Прийняття проекту наказу Фонду дозволить привести нормативно-правові акти 

Фонду державного майна України у відповідність до законодавства України та удо-
сконалити механізм отримання документів, які подають потенційні покупці разом 
із заявою про включення об'єкта до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, 
та заявою на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів груп А, Д та Ж.

фонд державного майна україни
накаЗ
(проект)

Про затвердження Змін 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

Відповідно до частини третьої статті 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна», а також з метою приведення нормативно-правового акта 
Фонду державного майна України у відповідність до вимог законодавства Укра-
їни НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання та розгляду заяви про включення до 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, кон-
курсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840 ( із змінами), 
що додаються.

2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту приватизації 
Фонду державного майна України забезпечити подання цього наказу в установле-
ному порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду 

державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Зміни  
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 

1. У розділі І:
1) пункт 1.5 викласти у такій редакції:
«Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також 

обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою статті 8 Зако-
ну України «Про приватизацію державного майна», покладається на заявника.».

2. У розділі ІІ:
1) у пункті 2.2:
у підпункті «а»:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
«інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в ін-

тересах яких придбаваються державні об'єкти, їх засновників, учасників, у тому 
числі фізичних осіб - кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) (в довільній 
формі);»;

у підпункті «б»:
абзац третій виключити;
У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами 

третім – шостим;
абзац шостий після слів «одержаних злочинним шляхом)» доповнити словами 

«(в довільній формі за підписом керівника);»; 
доповнити новими абзацами такого змісту:
«інформація про відсутність реєстрації юридичної особи чи пов’язаної з нею 

особи в державі, визнаній Верховною Радою України державою – агресором та про 
відсутність застосування до них санкції відповідно до законодавства (в довільній 
формі за підписом керівника); 

інформація про фінансово-майновий стан;»;
у підпункті «в»:
абзац третій виключити;
доповнити новими абзацами такого змісту:
«довідка органу доходів і зборів про доходи на підставі поданої декларації 

платника єдиного податку (для фізичної особи – підприємця платника єдиного 
податку);

інформація про відсутність у фізичної особи чи пов’язаної з нею особи гро-
мадянства держави, визнаної Верховною Радою України державою – агресором 
та про відсутність застосування до них санкції відповідно до законодавства (в до-
вільній формі).»;

2) абзац другий пункту 2.11 після слів: «реєстрації заяв» доповнити словами: 
«відповідного структурного підрозділу державного органу приватизації, який є 
відповідальним виконавцем».

3. Додатки 1, 2 до Порядку викласти у новій редакції, що додаються.

Додаток  1 
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 

(пункт 2.1 розділу ІІ)

Реєстраційний № /
 

у _________________________________
(найменування державного  

органу приватизації)
«___» ______________ 20___ року
           (дата реєстрації заяви)

Заява 
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації

об’єкт  приватизації

Об’єкт приватизації  __________________________________________________
                                             (найменування об’єкта приватизації груп А, Д та Ж, 

                                               у т.ч. разом із земельними ділянками,  
                                               на яких цей об’єкт розташований)

            ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження відповідного об’єкта приватизації)

Балансоутримувач об’єкта приватизації 

   ____________________________________________________
 (код згідно з ЄДРПОУ) (повне найменування)

                ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження)

Земельна ділянка площею ______________, що знаходиться  _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Завник
Юридична особа

____________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

держава  ___________________________________________________________
                      (повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник)

керівник  ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

код згідно з ЄДРПОУ 

фізична особа

____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові заявника)

громадянин(ка)   ___________________________________________________
                                      (повне офіційне найменування держави або особа без громадянства)

            ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження або місце проживання заявника)

  
 Телефон Телефакс Телекс

Заявник або уповноважена
ним особа (представник)  _____________________________________________

                                                   (прізвище та ім’я, по батькові)     
Паспорт: серія _____, № ___________ , виданий «____»  ___________ 19__ року
______________________________________________________________________

(найменування органу, що видав паспорт)

спосіб приватизації об’єкта   _______________________________________
                                                                               (аукціон (у т.ч. за методом зниження ціни, 

                                                                              оголошення ціни), конкурс, викуп)

умови
_______________________________________________________________________

(запропоновані умови купівлі об’єкта)
_______________________________________________________________________

(запропоновані умови експлуатації об’єкта)

документи
для всіх заявників

Заява про включення до переліку на ___ арк. у 3 прим.

Документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним осо-
бу (представника), його повноваження, на ___ арк. в 1 прим.

Перелік номерів рахунків у банківських установах, з яких здійснюва-
тимуться розрахунки за придбаний об’єкт, на _  арк. в 1 прим.
Документ про внесення плати за подання заяви на ___ арк. 
в 1 прим.
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 влас-
ників (контролерів)  (в довільній формі) на ___ арк. в 1 прим.
Інформація щодо осіб, які прямо чи опосередковано контролюють 
заявника, на ___ арк. в 1 прим.

для юридичної особи

Копії установчих документів (легалізовані та перекладені – для не-
резидентів) (копія  відповідного рішення органу місцевого само-
врядування – для органів місцевого самоврядування), засвідчені 
нотаріально або посадовою особою відповідного органу привати-
зації, на ___ арк. в 1 прим.
Документ щодо призначення керівника на ___ арк. в 1 прим.

Документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акціо-
нерів) на ___ арк. в 1 прим.
Документ,  що  підтверджує наявність та розмір частки держа-
ви – Україна в статутному капіталі та майні учасника, на ___ арк. 
в 1 прим.
Інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в 
офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що 
не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержа-
них злочинним шляхом, (в довільній формі за підписом керівника) 
на ___ арк. в 1 прим.
Інформація про відсутність реєстрації  юридичної особи чи пов’я-
за ної з нею особи в державі, визнаній Верховною Радою України 
державою - агресором  та  про  відсутність застосування до них 
санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі за підпи-
сом керівника) на ___ арк. в 1 прим.
Інформація про фінансово-майновий стан на ___ арк. в 1 прим.

для фізичної особи (фізичної особи – підприємця)

Довідка органу  доходів і зборів про подану декларацію про майно-
вий стан і доходи (податкову декларацію) на ___ арк. в 1 прим.  
Довідка органу  доходів і зборів про доходи на підставі поданої де-
кларації платника єдиного податку (для фізичної особи – підпри-
ємця платника єдиного податку) на ___ арк. в 1 прим.
Інформація про відсутність у фізичної особи чи пов’язаної з нею 
особи громадянства держави, визнаної Верховною Радою України 
державою - агресором   та   про  відсутність застосування до них 
санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі) на ___ арк. 
в 1 прим.
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Наявність документа  
позначити знаком            

Прийнято від заявника  
всього _______ арк.

______________________ М.П. ______________________ М.П.
(підпис заявника  

або вповноваженої  
ним особи)

заявника  
(для юридич-

ної особи) 
(за наявності)

(підпис особи  
від органу  

приватизації)

органу 
приватизації

Вхідний № ____________

«___» ________20__ року «___» ________20__ року
(дата заповнення заяви) (дата прийняття заяви)

Додаток  2 
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 

(пункт 2.1 розділу ІІ)

Реєстраційний № /
 

у ________________________________
(найменування державного органу прива-

тизації або організатора аукціону)
«___» ______________ 20___ року
             (дата реєстрації заяви)

Заява 
на участь в аукціоні, конкурсі

об’єкт

Об’єкт приватизації  __________________________________________________
                                             (найменування об’єкта приватизації груп А, Д та Ж, 

                                            у т.ч. разом із земельними ділянками, 
                                            на яких цей об’єкт розташований)

            ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження відповідного об’єкта приватизації)

Балансоутримувач об’єкта приватизації 

   ____________________________________________________
 (код згідно з ЄДРПОУ) (повне найменування)

                ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження)

Земельна ділянка площею ______________, що знаходиться  ____________
_____________________________________________________________________

Завник
Юридична особа

____________________________________________________________________
(повне найменування заявника)

держава  ___________________________________________________________
                      (повне офіційне найменування держави, де зареєстрований заявник)

керівник  ___________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, посада)

код згідно з ЄДРПОУ 

фізична особа

____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові заявника)

громадянин(ка)   ___________________________________________________
                                       (повне офіційне найменування держави або особа без громадянства)

            ____________________________________________________
 (поштовий індекс) (місцезнаходження або місце проживання заявника)

 
 Телефон Телефакс

Заявник або уповноважена

ним особа (представник)  _____________________________________________
                                                   (прізвище, ім’я, по батькові)     

Паспорт: серія ____, № ___________ , виданий «____»  _____________ 19___ року
______________________________________________________________________

(найменування органу, що видав паспорт)

спосіб приватизації об’єкта
______________________________________________________________________

(аукціон, у т.ч. за методом зниження ціни та без оголошення ціни, конкурс)

документи
для всіх заявників

Заява   на___ арк. у 3 прим.

Документ, що посвідчує особу заявника або уповноважену ним осо-
бу (представника), його повноваження, на ____ арк. в 1 прим.

Перелік  номерів  рахунків  у  банківських установах, з яких здій-
снюватимуться розрахунки за придбаний  об’єкт, на ____ арк. в 
1 прим.

Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску за по-
дання заяви, на ___ арк. в 1 прим.

Документ, що  підтверджує  внесення  грошових  коштів   в розмірі  
10 %  початкової ціни об’єкта, на ___ арк. в 1прим.

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 влас-
ників (контролерів) (в довільній формі) на __ арк. в 1 прим.

Інформація  щодо  осіб,  які  прямо  чи  опосередковано  контролю-
ють  заявника,  на __арк. в 1 прим.

для юридичної особи

Копії установчих документів (легалізовані та перекладені – для не-
резидентів) (копія відповідного рішення органу місцевого само-
врядування – для органів  місцевого самоврядування), засвідчені 
нотаріально або посадовою особою відповідного органу привати-
зації, на _____ арк. в 1 прим. 

Рішення уповноваженого органу про участь у приватизації на _____ 
арк. в 1 прим.

Документ щодо призначення керівника на _____ арк. в 1 прим.

Документ про розподіл статутного капіталу серед учасників (акці-
онерів) на __ арк. в 1 прим.

Документ,  що  підтверджує  наявність та розмір частки держа-
ви – України  в статутному капіталі та майні учасника, на _____ 
арк. в 1 прим.

Інформація щодо зони реєстрації (про відсутність реєстрації в 
офшорній зоні чи країнах, включених FATF до списку країн, що не 
співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних 
злочинним шляхом, (в довільній формі за підписом керівника) на 
____ арк. в 1 прим.

Інформація про відсутність реєстрації юридичної особи чи пов’я-
заної з нею особи в державі, визнаній Верховною Радою України 
державою - агресором   та   про  відсутність застосування до них 
санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі за підпи-
сом керівника) на __арк. в 1 прим.

Інформація про фінансово-майновий стан на ____ арк. в 1 прим.

для фізичної особи (фізичної особи – підприємця)

Довідка органу  доходів і зборів про подану декларацію про майно-
вий стан і доходи (податкову декларацію) на ___ арк. в 1 прим.  
Довідка органу  доходів і зборів про доходи на підставі поданої де-
кларації платника єдиного податку (для фізичної особи – підпри-
ємця платника єдиного податку) на ___ арк. в 1 прим.
Інформація про відсутність у фізичної особи чи пов’язаної з 
нею особи громадянства держави, визнаної Верховною Радою 
України державою - агресором та про відсутність застосування 
до них санкцій відповідно до законодавства (в довільній формі) 
на ___ арк. в 1 прим.

Наявність документа  
позначити знаком            

Прийнято від заявника  
всього _______ арк.

______________________ М.П. ______________________ М.П.
(підпис заявника  

або вповноваженої  
ним особи)

заявника  
(для юридич-

ної особи) 
(за наявності)

(підпис особи  
від державного органу  

приватизації або організа-
тора продажу аукціону)

органу при-
ватизації або 
організатора 

аукціону

Вхідний № ____________

«___» ________20__ року «___» ________20__ року
(дата заповнення заяви) (дата прийняття заяви)

аналіЗ регуляТорного вПливу  
проекту наказу фонду державного майна україни «Про затвердження 

Змін 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»
і. визначення проблеми
Проект наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Змін 

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» (далі – проект наказу Фонду) розроблено з 
метою приведення у відповідність нормативно-правового акта Фонду державного 
майна України до вимог частини третьої статті 8 Закону України «Про приватиза-
цію державного майна».

Проектом наказу Фонду пропонується: внести зміни до розділів І та ІІ Порядку 
подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають при-
ватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 
квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 
1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

Проблеми, які пропонуються розв’язати шляхом державного регулювання:
посилення захисту майнових інтересів держави;
отримання повної інформації від потенційних покупців.
Оскільки спрогнозувати, які саме суб’єкти господарювання виявляють інтерес 

до участі у приватизації об’єктів державної власності груп А, Д та Ж як потенційні 
покупці не вбачається можливим, таблиця розрахунку питомої ваги у загальній 
кількості суб’єктів господарювання не надається.

Групи, на які проблема справляє вплив Так Ні

Громадяни Так

Держава Так

Суб’єкти господарювання, Так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва Так

Вищевказані проблеми, які пропонуються розв'язати шляхом прийняття про-
екту наказу Фонду, не можуть бути вирішені за допомогою ринкових механізмів 
та чинних регуляторних актів, оскільки чинна на сьогодні процедура подання, ре-
єстрації та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають при-
ватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж потребує приведення у відповідність до вимог частини третьої статті 
8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

іі. цілі державного регулювання
Головними цілями прийняття проекту наказу Фонду є приведення у відповід-

ність нормативно-правового акта Фонду державного майна України з питань при-
ватизації до вимог законодавства України та удосконалення процедури подання, 
реєстрації та розгляду заяв про включення до переліку об’єктів, що підлягають при-
ватизації, та заяв на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками державної власності, 
на яких ці об’єкти розташовані.

ііі. визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи Опис альтернативи

1. Альтернатива 1 
(Розробляти проект 
наказу Фонду)

Внесення змін до чинного 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 дозволить привести 
процедуру подання, реєстрації 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 у відповідність до законодав-
ства України та удосконалити її проведення.

2. Альтернатива 2 
(Не розробляти проект 
наказу Фонду). 

Збереження наявного стану 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.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати

1. Альтернатива 1 
(Розробляти проект 
наказу Фонду)

Внесення змін до чинного 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 надасть змогу забезпечити дотримання вимог частини тре-
тьої статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» з 
урахуванням змін, внесених Законом України від 16 лютого 2016 року 
№ 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдо-
сконалення процесу приватизації»;
посилення захисту майнових інтересів держави;
отримання повної інформації від потенційних покупців.

Додаткові 
витрати 
відсутні

2. Альтернатива 2 
(Не розробляти про-
ект наказу Фонду) 

У разі залишення без змін чинного Порядку подання та розгляду за-
яви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, 
та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної влас-
ності груп А, Д та Ж він не відповідатиме вимогам частини третьої 
статті 8 Закону України «Про приватизацію державного майна» з 
урахуванням змін, внесених Законом України від 16 лютого 2016 року 
№ 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдо-
сконалення процесу приватизації».

Додаткові 
витрати 
відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати

1. Альтернатива 1 
(Розробляти проект 
наказу Фонду)

Удосконалення процедури подання, реєстрації та розгляду заяви 
про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та 
заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної влас-
ності груп А, Д та Ж, зокрема, недопущення до участі в приватизації 
фізичної особи чи пов’язаної з нею особи громадянства держави, 
визнаної Верховною Радою України державою – агресором та до 
яких застосовано санкції відповідно до законодавства.

Додаткові 
витрати 
відсутні

2. Альтернатива 2 
(Не розробляти проект 
наказу Фонду) 

Залишення без змін чинного 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 влас-
ності груп А, Д та Ж спричинить постійне звернення уваги заявників 
до вимог статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна» з урахуванням змін, внесених Законом України від 16 лю-
того 2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення процесу приватизації», щодо необхід-
ності додаткового подання документів під час участі у приватизації 
об’єкта державної власності.

Додаткові 
витрати 
відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Оскільки спрогнозувати, які саме суб’єкти господарювання виявляють інтерес 

до участі у приватизації об’єктів державної власності груп А, Д та Ж як потенційні 
покупці не вбачається можливим, таблиця розрахунку питомої ваги у загальній 
кількості суб’єктів господарювання не надається.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
1. Альтернатива 1 
(Розробляти проект 
наказу Фонду)

Удосконалення процедури подання, реєстрації 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, зокрема, недопущення до участі в приватизації юридичної 
особи чи пов’язаної з нею особи, зареєстрованої в державі, визнаній 
Верховною Радою України державою – агресором та до яких засто-
совано санкцій відповідно до законодавства.

До-
даткові 
витрати 
відсутні

2. Альтернатива 2 
(Не розробляти про-
ект наказу Фонду). 

Залишення без змін чинного 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 влас-
ності груп А, Д та Ж спричинить постійне звернення уваги заявників 
до вимог статті 8 Закону України «Про приватизацію державного 
майна» з урахуванням змін, внесених Законом України від 16 лютого 
2016 року № 1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення процесу приватизації», щодо необхідності до-
даткового подання документів під час участі у приватизації об’єкта 
державної власності.

До-
даткові 
витрати 
відсутні

IV. вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнен-
ня цілей

Рейтинг результатив-
ності (досягнення ці-
лей під час вирішення 

проблем)

Бал резуль-
тативності (за 
чотирибаль-

ною системою 
оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1. Альтернатива 1 
(Розробляти проект 
наказу Фонду)

4 Внесення змін до чинного 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 надасть змогу за-
безпечити дотримання вимог частини третьої статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного майна» з урахуванням 
змін, внесених Законом України від 16 лютого 2016 року № 
1005-VIII « Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення процесу приватизації».

2. Альтернатива 2 
(Не розробляти про-
ект наказу Фонду). 

1 Залишення без змін чинного 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 спричинить по-
стійне звернення уваги заявників до вимог статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного майна» з урахуванням 
змін, внесених Законом України від 16 лютого 2016 року № 
1005-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення процесу приватизації», щодо необхідності 
додаткового подання документів під час участі у приватизації 
об’єкта державної власності.

Рейтинг 
результативності

Вигоди 
(підсумок)

Витрати 
(підсумок)

Обгрунтування відповідного місця 
альтернативи у рейтингу

1. Альтернатива 1 
(Розробляти проект 
наказу Фонду)

Розробка проекту 
наказу Фонду є 
найбільш опти-
мальним спосо-
бом досягнення 
цілей

Витрати 
відсутні

Дозволяє привести Порядок 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 у відповід-
ність до вимог законодавства України та ви-
значити повний перелік документів, необхідних 
для участі у приватизації об’єктів державної 
власності.

2. Альтернатива 2 
(Не розробля-
ти проект наказу 
Фонду). 

Вигоди відсутні Витрати 
відсутні

Процедура подання, реєстрації 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, не відповідатиме ви-
могам чинного законодавства України.

Рейтинг 
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ 

причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чин-
ників на дію запропонованого 

регуляторного акта
1. Альтернатива 1 
(Розробляти 
проект наказу 
Фонду)

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити 
дотримання вимог чинного законодавства та врегу-
лювати процедуру подання заяви про включення до 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та за-
яви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів дер-
жавної власності груп А, Д та Ж та документів до заяв.
Впровадження акта надасть змогу встановити чітке 
визначення кола осіб, що можуть бути потенційними 
покупцями об’єктів приватизації, інформацію про 
осіб, в інтересах яких придбавається держаний 
об’єкт, що унеможливить формування середовища 
для корупційних дій. 

Ризик відсутній

2. Альтернатива 2 
(Не розробляти 
проект наказу 
Фонду). 

Процедура подання, реєстрації та розгляду заяви про 
включення до переліку об’єктів, що підлягають при-
ватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо 
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, не відпо-
відатиме вимогам чинного законодавства України.

Х

V. механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної про-
блеми 

Для досягнення зазначеної цілі Фондом державного майна України розро-
блено проект наказу, яким передбачається внести зміни 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 Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 
року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року 
за № 400/2840 (зі змінами).

З метою захисту майнових інтересів держави та отримання повної інформації 
від потенційних покупців проектом наказу Фонду передбачено доповнення доку-
ментів, які подають потенційні покупці разом із заявою про включення до переліку 
об’єктів, що підлягають приватизації, та заявою на участь в аукціоні, конкурсі щодо 
об’єктів державної власності груп А, Д та Ж.

VI. оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого са-
моврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 
виконувати ці вимоги

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.
Реалізація проекту наказу не потребуватиме додаткових витрат із Державно-

го бюджету України.
Запровадження зазначеного проекту наказу забезпечить високу вірогідність 

досягнення поставлених цілей.
 VII. обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі. Разом з цим він може змінюва-

тися з урахуванням майбутніх змін законодавства, що впливатимуть на цей акт.
VIII. визначення показників результативності дії регуляторного акта
Основними показниками результативності регуляторного акта визначено:
 кількість юридичних або фізичних осіб, які подали до державних органів привати-

зації 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 (шт.);

кількість включених об’єктів державної власності груп А, Д та Ж до переліків 
об’єктів державної власності, що підлягають приватизації (шт.);

кількість проданих об’єктів державної власності груп А, Д та Ж (шт.);
надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації об’єктів 

державної власності груп А, Д та Ж (тис. грн).
IX. визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відсте-

ження результативності дії регуляторного акта
Відповідно до законодавства здійснюватиметься базове, повторне та пері-

одичне відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені 
статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності».

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після 
набрання чинності цим актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення 
повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено 
через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання 
чинності цим регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здій-
снювати раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відсте-
ження результативності цього акта.

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта будуть ви-
користовуватися показники, наведені у попередньому розділі.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Фондом 
державного майна України.


