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На виконання п. 3 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 9 червня 2011 р. №  589-р «Про схвалення Концепції 
створення Національної системи опрацювання звернень 
до органів виконавчої влади» з метою опера тивного реагування 
на пропозиції та заува ження громадян та їх об’єднань, 
для надання відповідей та роз’яс нень на звернення з питань 
діяльності

у фонді державного майна україни 
за номером телефону 254-29-76 працює 

«гаряча лінія».
За номером «гарячої лінії» приймаються телефонні 

звернення заявників та надається інформація щодо 
структурного підрозділу Фонду, до компетенції якого 
належить питання заявника.

фонд
державного
майна україни

Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua

ПроДаЖ ПаКетів аКцій

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

проДаж об’єктів групи а

ПрИватИЗовано ШЛЯХом вИКУПУ

ЗаПоріЗька область
Окреме індивідуально визначене майно – літні будиночки (літ. Г1, літ. Г2, літ. 

Г3, літ. С1, літ. С2, літ. С3, літ. С5, літ. С6, літ. С7, літ. С8, літ. С9, літ. Ч, літ. Щ, літ. Щ1, 
літ. Щ2, літ. Щ3, літ. Ц2, літ. Ц-2) та паркани 1, 3 (з них: № 1 – ворота, № 3 – паркан) 
за адресою: Запорізька обл., Запорізький р-н, Розумівська сільська рада (стара 
адреса – с. Розумівка), територія бази відпочинку «Лісова поляна». Приватизова-
но фізичною особою-підприємцем шляхом викупу за 176 850,00 грн (сто сімде-
сят шість тисяч вісімсот п’ятдесят гривень 00 копійок), у т. ч. ПДВ – 29 475,00 грн. 
(двадцять дев’ять тисяч чотириста сімдесят п’ять гривень 00 копійок).

ПіДЛЯГаЮтЬ ПрИватИЗаціЇ ШЛЯХом  
ПроДаЖУ на аУКціоні

Перелік
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

 приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 12.07.2016 № 1330)

київська область
1. Об’єкт державної власності – нежитлове приміщення їдальні загальною 

площею 318,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 
буд. 22.

2. Об’єкт державної власності – нежитлове приміщення медпрофілакторію 
загальною площею 177,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-
димирська, буд. 22.

оГоЛоШеннЯ Про вИвченнЯ ПоПИтУ

черкаська область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт дер-

жавної власності групи а разом із земельною ділянкою – грибниця загальною 
площею 412,3 м2, що під час приватизації не увійшла до статутного капіталу АТ 
«Строммашина», за адресою: м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8.

Відомості про об'єкт: одноповерхова цегляна будівля, обшита металевими 
листами. Фундамент – залізобетонні блоки, перегородки цегляні, перекриття – 
залізобетонні панелі, підлога – бетон, дах металевий. Будівля розташована на 
території товариства, не використовується за призначенням. Загальний фізичний 
стан незадовільний.

Земельна ділянка окремо під об’єкт не виділена.
Орієнтовна площа земельної ділянки – 0,07 га.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за 

телефоном (0472) 37-26-61.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів 

з дати опублікування цього оголошення за адресою: 18000, м. черкаси, 
бульв. Шевченка, 205, рв фдму по черкаській області.

вінницька область
інформація 

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

Назва об'єкта: обладнання їдальні (213 од.), а саме: плита електрична – 2 од; 
електрокаструля (котел) – 2 од.; стрічка А-6 П-5 – 1 од; картоплечистка – 1 од.; ка-
мера холодильна – 1 од.; холодильний агрегат – 1 од.; столи – 36 од.; стільці – 108 
од.; насос 1,5К – 1 од.; гучномовець – 1 од.; світильники – 50 од.; шафа транспор-
тер – 2 од.; кип’ятильна плита – 1 од.; пекарня – 1 од.; плита ПИШ – 1 од.; шафа – 1 
од.; електрокотел – 1 од.; буфет посудний – 1 од.; шафа для одягу – 1 од.

Місцезнаходження об’єкта: 22222, Вінницька обл., Погребищенський р-н, 
с. Сніжна, вул. Шкільна, 4.

Зберігач: Сніжнянська сільська рада Погребищенського району Вінницької 
області, код за ЄДРПОУ 04327790, адреса: 22222, Вінницька обл., Погребищен-
ський р-н, с. Сніжна.

Відомості про об'єкт: обладнання їдальні (213 од.), а саме: плита електрична 
ПЕ-4Ш-Ч – 1 од., 1984 р. в; плита електрична ПЕ-3 – 1 од., 1984 р. в; електрока-
струля (котел) КЕП-60 – 2 од., 1984 р. в; стрічка А-6 П-5 – 1 од., 1984 р. в; карто-
плечистка МОК-300М – 1 од., 1984 р. в; камера холодильна КХС-2-6Мм – 1 од., 
1984 р. в; холодильний агрегат КХН-6 – 1 од., 1984 р. в; столи – 36 од., 1984 р. в; 
стільці – 108 од., 1984 р. в; насос 1,5К – 1 од., 1984 р. в; гучномовець – 1 од., 1984 
р. в; світильники – 50 од., 1984 р. в; шафа транспортер ЭШПК-2,6 – 2 од., 1984 р. 
в; кип’ятильна плита ПЕ-3 – 1 од., 1984 р. в; пекарня ШПЕ-3 – 1 од., 1984 р. в; пли-
та ПЕ-3Ш – 1 од., 1986 р. в; шафа – 1 од., 1988 р. в; електрокотел КЭ-100 – 1 од., 
1985 р. в; буфет посудний – 1 од., 1987 р. в; шафа для одягу – 1 од., 1988 р. в. не 
експлуатується, стан незадовільний.

Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 11 017,00 грн, ПДВ – 2 203,40 грн. 
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 13 220,40 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 для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

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

Грошові кошти в розмірі 1 322,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться на р/р № 37312072000391 в ДКСУ м. Київ, МФО 820172, код за 
ЄДРПОУ 13327990, одержувач – РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08.08.2016 включно 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено 12.08.2016 українською 
універсальною біржею, час початку аукціону – 10.00, час закінчення аукці-
ону (внесення цінових пропозицій) – 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 
електронну адресу: auk@uub.com.ua до 17.00. Протягом двох календарних днів з 
дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Україн-
ської універсальної 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. 27, тел. 56-21-81, час роботи з 8.00 до 17.00 
(крім вихідних), у п’ятницю – з 8.00 до 16.00.

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об'єкта: група інвентарних об’єктів – обладнання (72 од.): касовий апа-

рат – 1 од., хліборізка – 1 од., шафа – 15 од., радіовузол – 1 од., швейна машина 
1022 – 1 од., телевізор – 4 од., холодильник – 39 од., портрет Леніна – 2 од., пральна 
машина – 1 од., електроніка – 1 од., крісло – 2 од., килим – 4 од.

Адреса об'єкта: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного, 8/2.

Зберігач: ПАТ «Могилів-Подільська швейна фабрика «Аліса», код за ЄДРПОУ 
05468162.

Адреса зберігача: 24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагай-
дачного, 8/2. 

Відомості про об'єкт: до складу обладнання входять: касовий апарат, інв. 
№ 2619, 1985 р. в. – 1 од.; хліборізка, інв. № 2623, 1985 р. в. – 1 од.; шафа, інв. 
№ 2628, 1985 р. в. – 1 од.; шафа, інв. № 3525 – 3526, 1985 р. в. – 2 од.; шафа, інв. 
№ 2797 – 2803, 1990 р. в. – 7 од.; шафа, інв. № 2851 – 2854, 1992 р. в. – 4 од.; шафа, 
інв. № 2107, 1989 р. в. – 1 од.; радіовузол, інв. № 2625, 1985 р. в. – 1 од.; швейна 
машина 1022, інв. № 2570, 1984 р. в. – 1 од.; телевізор, інв. № 2691, 1980 р. в. – 1 
од.; телевізор «Електрон», інв. № 2810, 1989 р. в. – 1 од.; телевізор, інв. № 3504, 
1980 р. в. – 1 од.; телевізор «Берізка», інв. № 3450, 1972 р. в. – 1 од.; холодильник 
«Апшерон», інв. № 3514, 1985 р. в. – 1 од.; холодильник, інв. № 2648 – 2657, 1976 
р. в. – 10 од.; холодильник, інв. № 2779 – 2806, 1989 р. в. – 28 од.; портрет Леніна, 
інв. № 1187-1188, 1976 р. в. – 2 од.; пральна машина, інв. № 2663, 1988 р. в. – 1 од.; 
електроніка, інв. № 2654, 1985 р. в. – 1 од.; крісло, інв. № 1982, 1982 р. в. – 2 од., 
килим, інв. № 3128, 1990 р. в. – 4 од. Обладнання не експлуатується.

Початкова ціна без ПДВ – 4 255,00 грн, ПДВ – 851,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 5 106,00 грн.
Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; поку-

пець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального по-
свідчення 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.
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 510,60 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.

київська область
інформація 

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

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – вагон-магазин, інв. 
№ 1455.

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 об'єкт: вагон-магазин виготовлений з полегшених конструкцій. 

Каркас металевий, стіни – металеві гофролисти, утеплені, покрівля металева по 
дерев’яному обрешетуванню, вікна – металопластикові склопакети з ґратами, 
двері дерев’яні. Рік побудови – 1991. Загальна площа – 18,0 м2 (довжина – 6,0 
м; ширина – 2 м). Середня висота (зовнішня) – 3,05 м. Внутрішня висота примі-
щень – 2,3 м. Інженерне обладнання – електропостачання. Загальний технічний 
стан задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 24 600,00 грн, ПДВ – 4 920,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 29 520,00 грн.
Умови продажу: покупець визначає умови подальшої експлуатації об’єкта при-

ватизації 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 2 952,00 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 2 952,00 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 Публічним акціонерним 
товариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціон-
них центрів» (http://nmac.net.ua) 12 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 Публічного акціонерного товариства 

інформаційне Повідомлення
фонду державного майна україни про конкурс з продажу пакета 

акцій публічного акціонерного товариства «гайворонський 
тепловозоремонтний завод», що не відбувся 

Призначений на 07 липня 2016 року конкурс з продажу пакета акцій  
ПАТ «Гайворонський тепловозоремонтний завод» (код за ЄДРПОУ 
01057723), яке знаходиться за адресою: вул. Воровського, 9, м. Гай-
ворон, Кіровоградська обл., 26300, інформаційне повідомлення про 
проведення якого було опубліковано в газеті «Відомості приватизації» 
від 01.06.2016 № 44 (960), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту  
потенційних покупців.

До Уваги читачів
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Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08 серпня 2016 року 
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 адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – 
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об'єкта: будівля лазні.
Адреса об'єкта: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, вул. Завод-

ська, 27.
Балансоутримувач: ТДВ «Шамраївський цукровий завод» (правонаступник ВАТ 

«Шамраївський цукровий завод»). Код за ЄДРПОУ 13737989.
Адреса балансоутримувача: 09035, Київська обл., Сквирський р-н, с. Руда, 

вул. Заводська, 27.
Відомості про об'єкт: об’єкт являє собою одноповерхову цегляну, прямокутну в 

плані, окремо розташовану будівлю. Рік введення в експлуатацію – 1962. Загальна 
площа – 207,5 м2, яка складається з основної частини площею  150,4 м2 та допоміжної 
(підсобної) площею 57,1 м2. Фундамент кам’яний. Стіни цегляні, облицьовані плит-
кою, всередині оштукатурені. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога цементна. 
Покрівля – азбестоцементні листи. Дверні та віконні отвори дерев’яні. Внутрішні інже-
нерні мережі у будівлі передбачені, проте перебувають у неробочому стані. Загальний 
і фізичний стан основних будівельних елементів будівлі задовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах земельної ді-
лянки, яка належить на праві постійного користування ТДВ «Шамраївський цу-
кровий завод».

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 198 000,00 грн, ПДВ – 39 600,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 237 600,00 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 23 760,00 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 23 760,00 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 товарною біржею «уні-
версальна товарно-сировинна біржа» (https://www.utsb.com.ua) 12 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 Товарної біржі «Універсальна товарно-
сировинна біржа»: https://www.utsb.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08 серпня 2016 року 
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 адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 603, з 9.00 до 18.00, п’ятниця – 
з 9.00 до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45, тел.: (044) 200-25-40.

львівська область
інформація 

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

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів 
у складі: шафа управління 317, шафа управління 2Щ317 (2 шт.), шафа управління 
2ЩК317 (2 шт.), шафа управління 1Щ317, шафа управління ЩУ 317 (4 шт.), шафа управ-
ління ЯС 317, шафа управління КИП 317, шафа управління ЯГ 317 21, шафа управління 
ЯГ 317 22, шафа управління ЯГ 317 23, шафа управління 317 19, шафа управління 317 
19а, засувка 150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка.

Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова,4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ 

22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Промислова, 4.

Відомості про об'єкт: складові об’єкта знаходяться у виробничо-складських 
приміщеннях підприємства. Дата випуску – 1990-ті роки. Технічний стан – умовно 
придатний до використання після проведення робіт з відновлення експлуатацій-
ної придатності. Шафи управління можуть бути використані як внутрішні елементи 
іншого електротехнічного обладнання.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 900,00 грн, ПДВ – 6 580,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 39 480,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить  

3 948,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

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 приймання заяв на участь в аукціоні – 08.08.2016 до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «україн-

ська міжрегіональна спеціалізована» 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 чис-
лі 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, 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 проводяться 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: окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних 

об’єктів у складі: ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор ВДП-10, трансформатор 
ТМ 400/6, клапан Т-33, кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор водостійкий, бак мірний 
(2 шт.), бак зрошувальної води, бак робочої води (2 шт.), бак розпущення води, 
бак промивки води, гідротрансформатор (2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, 
компенсатор 2-лінзовий.

Адреса об'єкта: 80100, Львівська обл., м.Червоноград, вул. Промислова, 4.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Зміна». Код за ЄДРПОУ 

22405648. Адреса балансоутримувача: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, 
вул. Промислова, 4.

Відомості про об'єкт: складові об’єкта знаходяться на території підприємства, 
на не призначеній для їх зберігання земельній ділянці під відкритим небом, вна-
слідок чого зазнають тривалого негативного впливу природних факторів. Дата 
випуску об’єкта оцінки – 1980-90-ті роки. Технічний стан одиниць – не придатний 
до використання (розкомплектованість, деформації, глибокі корозійні ураження), 
частина одиниць обладнання (вентилятор, трансформатор, клапан, баки) умовно 
придатні до використання після відновлювального ремонту.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 36 500,00 грн, ПДВ – 7 300,00 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 43 800,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить  

4 380,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

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 приймання заяв на участь в аукціоні – 08.08.2016 до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «україн-

ська міжрегіональна спеціалізована» 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, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. 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 проводяться 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: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ. 

«Б-1» загальною площею 54,2 м2.
Адреса об'єкта: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. Кот-

ляревського, 3.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Львівській області, код 

за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В. 
Чорновола, 4.

Відомості про об'єкт: будівля розташована в серединній зоні міста. Рік побудо-
ви – орієнтовно 80-і роки. Одноповерхова будівля складається з трьох приміщень, 
в одному з яких наявна оглядова яма. Стіни цегляні, перекриття – залізобетон, 
дерев’яні ворота, підлога – бетон, наявне електроосвітлення. Об’єкт розташо-
ваний на земельній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Головного 
управління статистики у Львівській області.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 103 400,00 грн, ПДВ – 20 680,00 грн. 
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 124 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить  

12 408,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 

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 приймання 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, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 р. 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 проводяться 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 робочі дні на Товарній біржі «Українська 

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).

Полтавська область
інформація 

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

Назва об'єкта: гаражі літ. АВ площею 271,5 м2.
Адреса об'єкта: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1.
Балансоутримувач: ПАТ «Демітекс», код за ЄДРПОУ 14299824.
Адреса балансоутримувача: 36007, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1.
Відомості про об'єкт: одноповерхова нежитлова будівля гаражів площею 271,5 м2 

за адресою: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 26/1. Фундамент бетонний, стіни 
і перегородки цегляні, перекриття – з/б плити; покрівля рулонна; підлога бетонна; 
інженерні комунікації відсутні. Загальний стан – будівля потребує ремонту.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований в межах орендованої 
земельної ділянки площею 16,3570 га, яка перебуває в користуванні на правах 
оренди. Кадастровий номер земельної ділянки 5310136400:10:001:0268.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 70 717,00 грн, ПДВ – 14 143,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з Пдв – 84 860,40 грн.
Умови продажу об’єкта: в установлений договором купівлі-продажу строк спла-

тити ціну продажу об’єкта приватизації; в установлений договором купівлі-продажу 
строк прийняти об’єкт приватизації; подальше використання об’єкта покупець ви-
значає самостійно; питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта 
вирішує самостійно в межах чинного законодавства після набуття права власності 
на об’єкт; не відчужувати об’єкт приватизації до сплати його повної ціни продажу; 
надавати продавцю матеріали, відомості, документи щодо виконання умов дого-
вору; обов’язки покупця, передбачені договором, зберігають свою дію для осіб, які 
придбають об’єкт приватизації у разі його подальшого відчуження протягом строку 
дії таких зобов’язань; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за 
умови збереження для нового власника всіх зобов’язань за договором виключно за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у 
порядку, що затверджується ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого 
об’єкта новий власник об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня 
переходу до нього права власності на об’єкт приватизації подати державному орга-
ну приватизації копії документів, що підтверджують його право власності; договори 
про подальше відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що ви-
значені у договорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження 
державним органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є 
підставою для визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог 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 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Приймання та реєстрація заяви на участь в аукціоні в електронній формі про-
водяться 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 нака-
зом ФДМУ від 17.04.1998 № 772 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 8 486,04 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, 
р/р № 37318055009476.

Плата за реєстрацію заяв в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-
дбані об’єкти приватизації вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті, код за ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, 
МФО 831019, р/р № 37185500900001.

аукціон в електронній формі буде проведено центральною універсаль-
ною біржею (https://centrex.com.ua.) 12 серпня 2016 року. час початку 
аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час закінчення аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заява на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є 
додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Центральної уні-
версальної біржі https://centrex.com.ua.

Термін приймання заяв – до 08 серпня 2016 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській 
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418 
тел. (0532) 56-35-55, 2-24-86.

сумська область
інформація 

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

Назва об'єкта: нежитлове вбудовано-прибудоване приміщення загальною 
площею 68,0 м2.

Адреса об'єкта: вул. Горького, 4, м. Шостка, Сумська обл.

Балансоутримувач: ВАТ «Акціонерна компанія «Свема».
Інформація про об’єкт: об’єкт розташований на 1-му поверсі п’ятиповерхової 

будівлі гуртожитку. Дата будівництва будівлі – 1969 рік. Технічна характеристика 
об’єкта: фундамент – стрічковий, залізобетонний; стіни цегляні; перегородки це-
гляні; перекриття залізобетонні; підлога – рулонні матеріали; вікна, двері дерев’яні, 
оздоблення: зовні – штукатурка, водяне фарбування, внутрішнє – фарбування 
водяними сумішами, фарбування олійне; інженерні комунікації – опалення, водо-
постачання, каналізація, електропостачання.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 122 601,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 147 121,20 грн, у т. ч. ПДВ – 

24 520,20 грн.
Грошові кошти в розмірі 14 712,12 грн., що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37318002009797, МФО 820172 в Дер-
жавній казначейській службі України, м. Київ, код за ЄДРПОУ 21124686, одержу-
вач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм 
та правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації 
(нерухомого майна) у встановленому законодавством порядку.

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено 09.08.2016 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 проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за ме-
тодом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, зареє-
строваного 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 реєстрації заяви 
учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української Універсальної 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 17.04.1998 
№ 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Кінцевий термін приймання заяв – 05 серпня 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

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

терноПільська область
інформація 

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

Назва об'єкта: колишнє протирадіаційне сховище загальною площею 574,9 м2 
у складі: Г-Пд-1 вхід в підвал 23,7 м2, ІІ тамбур 4,8 м2, ІІІ приміщення 323,1 м2, ІV 
умивальник 8,4 м2, V туалет 10,9 м2, VI туалет 10,5 м2, VII умивальник 8,1 м2, VIII 
приміщення 14,7 м2, ІХ приміщення 14,3 м2, Х кладова 1,7 м2, ХІ кладова 31,7 м2, 
ХІІ коридор 3,8 м2, ХІІІ приміщення 1,6 м2, ХІV сходи 2,9 м2, ХV коридор 2,3 м2, ХVI 
ел. щитова 14,0 м2, XVII коридор 5,2 м2, XVIII дизельна 30,3 м2, ХІХ пункт управління 
14,6 м2, ХХ вхід 24,5 м2, ХХХVII приміщення 1,9 м2, ХХХVIIІ вихід 21,9 м2.

Адреса: вул. Ю. Опільського, 1, м. Тернопіль, Тернопільська обл., 46001.
Балансоутримувач: ТОВ «Галія», код за ЄДРПОУ 04594901.
Відомості про об'єкт: приміщення розташоване в центральній частині міста, у 

підвалі чотириповерхового підготовчо-розкрійного корпусу ТДВ «Галія». Комуніка-
ції будівлі в цілому: електропостачання наявне, зруйноване; каналізаційні мережі, 
водопостачання, теплопостачання від’єднані, зруйновані; газопостачання відсутнє; 
телефонізація від’єднана; вулична мережа – тверде покриття.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 436 470,00 грн, 
ПДВ – 87 294,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 523 764,00 грн.
Умови продажу: покупець на власний розсуд визначає подальше використання 

об’єкта; здійснює державну реєстрацію нерухомого майна – об’єкта приватизації; 
питання користування земельною ділянкою покупець об’єкта вирішує самостійно 
відповідно до вимог чинного законодавства після набуття права власності на об’єкт; 
подальше відчуження та передача в заставу об’єкта можливі лише після сплати в 
повному обсязі ціни продажу об’єкта та за умови збереження для нового власника 
зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державно-
го органу приватизації; надавати РВ ФДМУ по Тернопільській області необхідні мате-
ріали, відомості, документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не 
перешкоджати у здійсненні контролю за виконанням договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти.
Для участі в аукціоні грошові кошти в розмірі 52 376,40 грн, що становить 10 % 

від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37313019011911, одер-
жувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за ЄДРПОУ 14037372, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України м. Києва, МФО 820172.

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

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р 
№ 37187501900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Тернопільській області, 
код за ЄДРПОУ 14037372, банк одержувача – ГУДКСУ у Тернопільській області, 
МФО 838012.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08 серпня 2016 року 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «універ-
сальна товарно-сировинна біржа» 12 серпня 2016 року. час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-
даються в електронному вигляді до Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна 
біржа» на електронну адресу (електронний майданчик: https://www.utsb.com.ua).

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна бір-
жа» (01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська (вул. Воровсьвого), 51, оф. 11) оригі-
нали 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 в електронній формі прово-
диться 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 (із внесеними змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування в робочі дні. До-
даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Тернопільській області за адре-
сою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, кімн. 504, тел. (0352) 25-04-87.

Харківська область
інформація 

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

Назва об'єкта: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною площею 
246,9 м2 .

Балансоутримувач: відсутній.
Адреса об'єкта: 61067, м. Харків, вул. Беркоса, 27.
Відомості про об'єкт: нежитлові підвальні приміщення літ. «Ю» загальною пло-

щею 246,9 м2 (колишній об’єкт ЦО). Висота стелі – 3,3 м. Рік побудови – 1975.
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 100 440,00 грн. 
Ціна об’єкта без урахування ПДВ – 83 700,00 грн, ПДВ – 16 740,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 

документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 10 044,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 
№ 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

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

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому чис-
лі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25.09.2015 за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до філії «Харківський аукціонний центр ПАТ ДАК 
«Національна мережа аукціонних центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну 
адресу nmackharkov@ukr.net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації 
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Харківський аукці-
онний центр ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (61145, м. Харків, 
вул. Шатілова дача, 4) оригінали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та 
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належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено філією «Харківський аукці-
онний центр Пат дак «національна мережа аукціонних центрів» 12 серпня 
2016 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 13.00, час 
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 серпня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 

розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-

збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в філії «Харківський аукціонний центр 

ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (61145, м. Харків, вул. Шатіло-
ва дача, 4, тел. (057) 780-70-32) та в РВ ФДМУ по Харківській області (м. Харків, 
вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 304, тел. (057) 704-07-36).

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об'єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 3-1÷3-6, 1-8, II, III та 2-го 

поверху № 3-8÷3-37 в літ. «А-2» загальною площею 653,6 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Племінний завод «Червоний велетень».
Адреса об'єкта: 63422, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Першотравневе, 

пл. Центральна, 3.
Відомості про об'єкт: до складу об’єкта входять нежитлові приміщення 1-го по-

верху № 3-1÷3-6, 1-8, II, III та 2-го поверху № 3-8÷3-37 в нежитловій двоповерховій 
будівлі (літ. «А-2»), рік введення в експлуатацію – 1975. Частина приміщень, які вхо-
дять до складу об’єкта приватизації, а саме: приміщення 1-го поверху (№ 3-2÷3-5 
за технічним паспортом) загальною площею 21,8 м2 та (№ 1-8 за технічним паспор-
том) загальною площею 6,4 м2, передані в оренду за договорами від 26.09.2008 
№ 3734-Н та від 26.09.2008 № 3735-Н. Термін дії договорів оренди – до 25.06.2017. 
Частина даху загальною площею 20,0 м2 передана в оренду за договором від 
27.12.2013 № 5656-Н. Термін дії договору оренди – до 27.11.2016.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 182 760,00 грн.
Ціна об’єкта без урахування ПДВ –152 300,00 грн, ПДВ – 30 460,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати РВ ФДМУ по Харківській області необхідні матеріали, відомості, 

документи тощо про виконання умов договору купівлі-продажу та не перешкоджати 
у здійсненні контролю за виконанням умов договору купівлі-продажу.

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

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

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

Грошові кошти в розмірі 18 276,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, перераховуються РВ ФДМУ по Харківській області на р/р 

№ 37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 
23148337, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Харківській області.

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

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до філії «Харківський аукціонний центр ПАТ ДАК 
«Національна мережа аукціонних центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну 
адресу nmackharkov@ukr.net. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації 
заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Харківський аукці-
онний центр ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (61145, м. Харків, 
вул. Шатілова дача, 4) 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 проводяться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають 
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності 
груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

аукціон в електронній формі буде проведено філією «Харківський аукці-
онний центр Пат дак «національна мережа аукціонних центрів» 12 серпня 
2016 року, час внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час 
закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 8 серпня 2016 року.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 

розташування.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, по-

збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в філії «Харківський аукціонний центр 

ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (61145, м. Харків, вул. Шатіло-
ва дача, 4, тел. (057) 780-70-32) та в РВ ФДМУ по Харківській області (м. Харків, 
вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 304, тел. (057) 704-07-36).

аПарат фдму
інформація 

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

комплексу колишнього державного підприємства  
«коломийська паперова фабрика»

Назва об'єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри-
ємства «Коломийська паперова фабрика».

Місцезнаходження об’єкта: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, 
вул. Фабрична, 10.

Відомості про об'єкт: до складу єдиного майнового комплексу входять основних 
засобів – 51 од. (у т. ч.: будівля зошитного цеху, киснева споруда, 2 склади готової 
продукції, 2 матеріальні склади), незавершене будівництво – 10 од., машини та об-
ладнання – 75 од., транспортні засоби – 4 од. та інші необоротні активи.

Відомості про земельну ділянку: підприємство розташоване на земельній ді-
лянці розміром 53 256,01 м2 за адресою: м. Коломия, вул. Фабрична, 10.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди і скиди забрудню-

ючих речовин у навколишнє природне середовище не здійснюються, відходи на 
території підприємства не утворюються і не зберігаються.

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює вироб-
ничу діяльність з 2012 р., продукція не випускається, майно підприємства перебуває 
в незадовільному стані, розукомплектоване. Кількість працюючих: –.

Початкова ціна становить 13 873 080,00 грн (тринадцять мільйонів ві-
сімсот сімдесят три тисячі вісімдесят гривень), у т. ч. ПДВ – 2 312 180,00 грн 
(два мільйони триста дванадцять тисяч сто вісімдесят гривень).

Умови продажу об’єкта приватизації: профіль діяльності підприємства визначає 
покупець; створити не менше 20 робочих місць протягом двох років; забезпечити 
створення безпечних, нешкідливих умов праці та дотримання санітарних норм, правил 
протипожежної безпеки та цивільного захисту згідно з чинним законодавством Укра-
їни; забезпечити соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законо-
давства; забезпечити утримання прилеглої території у належному санітарному стані, 
дотримуватись екологічних норм та здійснювати заходи щодо захисту навколишнього 
природного середовища; питання землекористування вирішується покупцем після 
укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.

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

Для участі у конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону 
учасник подає: заяву про приватизацію в порядку та за формою, що встановлені 
наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 437; бізнес-план або техніко-економічне обґрун-
тування післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації; конкурсну пропо-
зицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).

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

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

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону проводиться 
відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств 
(малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом ви-
купу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затверджено-
го наказом ФДМУ від 02 квітня 2012 року № 439, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14 травня 2012 року за № 753/21055.

конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону від-
будеться 25 серпня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 
18/9, фонд державного майна україни, кімн. 303.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропону-
вання ціни за принципом аукціону – 17 серпня 2016 року.

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

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

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

львівська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єктів 
незавершеного будівництва (державна форма власності)

1. Назва об’єкта незавершеного будівництва: 20-квартирний житловий 
будинок.

Місцезнаходження: вул. Є. Коновальця,19, смт Щирець, Пустомитівськийр-н, 
Львівська обл.

Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: 20-квартирний житловий бу-
динок розташований на околиці смт Щирець. Під’їзна дорога – ґрунтово-щебенева. 
Відстань до дороги загального користування – до 800,0 м. Початок будівництва – 
1991 рік. Припинення будівництва – 1999 рік. Цегла першого поверху значно викри-
шена із зовнішньої та внутрішньої сторони (внаслідок непроведення консервації), 
під час спроби демонтажу цегла кришиться. Фундамент – з/б блоки, частково цегла. 
Висота фундаменту –з/б блоки 4 ряди. Перекриття – з/б плити, підлога, двері та 
віконні блоки відсутні. Інженерні комунікації до будівлі не підведені. Ступінь буді-
вельної готовності: 5,25 %. Земельна ділянка – 1 500,0 м2.

Ціна об’єкта без ПДВ – 243 500,00 грн, ПДВ – 48 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 292 200,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 220,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Є. Коновальця, 19, смт Щи-
рець, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

2. Назва об’єкта незавершеного будівництва: лікарня.
Місцезнаходження: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, Жовківський р-н, Львівська обл.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: початок будівництва – 1985 рік. 

Припинення будівництва – 1992 рік. Розмір будівлі 12,6x53,0 м та прибудова – 3,3x 7,0 
м. Висота будівлі – 13,2 м, висота приміщень – 3,0 м. Кількість поверхів – 4. По головній 
будові виконано: фундамент стрічковий із залізобетонних блоків типу ФБС 24-5-6 у три 
шари, стіни цегляні товщиною 50 см, облицювання фасаду – силікатна цегла під роз-
шивку швів, перегородки цегляні непоштукатурені, дверні та віконні перемички – з/б, 
перекриття – з/б плити розміром 6,0x1,2 м, дах двоскатний, покрівля з азбестоцемент-
них листів по дерев’яних кроквах, сходи – з/б, одномаршеві, без огородження, оздо-
блення внутрішнє відсутнє, підлога – цементна стяжка, двері, вікна відсутні. Інженерні 
комунікації до будівлі не підведені. Ступінь будівельної готовності – 46,4 %.

Земельна ділянка: 3 500,0 м2.
Ціна об’єкта без ПДВ – 1 447 095,00 грн, ПДВ – 289 419,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 736 514,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 173 651,40 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта незавершеного будівництва, вносяться на рахунок № 37316080000840, 
одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070, банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, МФО 820172.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Молодіжна, 1а, с. Гійче, 
Жовківський р-н, Львівська обл.

Умови продажу об’єктів незавершеного будівництва: завершення будівництва 
протягом 5 років без збереження первісного призначення об’єкта; забезпечення 
вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під 
час добудови та подальшого введення в експлуатацію об’єкта; питання землеко-
ристування покупець вирішує самостійно з органами місцевого самоврядування 
відповідно до чинного законодавства; подальше відчуження об’єкта незавершеного 
будівництва 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; протягом одного року з мо-
менту підписання акта приймання-передання підготувати документи та здійснити 
відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об’єкт приватизації; 
на вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будівництва 
об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору нада-
вати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи тощо 
про виконання умов договору; переможець аукціону, який відмовився від підписан-
ня протоколу аукціону якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється 
права на подальшу участь у цьому аукціоні; покупець сплачує винагороду організа-
тору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Плата за реєстрацію заяви (по кожному об’єкту окремо) в сумі 17,00 грн та 
кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 

№ 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄД-
РПОУ 20823070, банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.
аукціон в електронній формі буде проведено 12 серпня 2016 року з філі-

єю «львівський аукціонний центр» Пат дак «національна мережа аукціонних 
центрів» (електронна адреса: Filia.lac.nmac@ukr.net). час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 14.00. 

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 08 серпня 2016 р. до 
18.00 включно.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в 
електронному вигляді до Філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «Національна 
мережа аукціонних центрів» на електронну адресу: Filia.lac.nmac@ukr.net.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Філії «Львівський аукціонний центр» (вул. Сахаро-
ва, 46а, м. Львів, 79012) 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 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, затверджено-
го наказом ФДМУ від 17.04.1998 № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.06.1998 за № 400/2840 (зі змінами).

Додаткову інформацію можна отримати у Філії «Львівський аукціонний центр» 
ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (м. Львів, вул. Сахарова, 46а, 
тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41) та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, третій поверх, кімната 17,тел./факс 255-38-55).

чернівецька область
інформація 

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

фельдшерсько-акушерського пункту разом із земельною ділянкою, 
на якій він розташований

Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – 
фельдшерсько-акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він роз-
ташований. Місцезнаходження об’єкта: вул. Головна, 77а, с. Борівці, Кіцманський 
р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва – фельдшерсько-
акушерський пункт разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з 
відсотком готовності 46 % являє собою двоповерхову будівлю, що складається з 
двох поверхів та підвального приміщення. Об’єкт не законсервований, будівельний 
майданчик не огороджений та не охороняється.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0663 га, када-
стровий номер 7322581000:01:001:0212 для будівництва і обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 442 841,00 грн (чо-
тириста сорок дві тисячі вісімсот сорок одна гривня 00 копійок) без урахування 
ПДВ, у т. ч.: ціна об’єкта незавершеного будівництва – 418 489,00 грн (чотириста 
вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят дев’ять гривень 00 копійок), ціна земель-
ної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного будівництва, – 24 352,00 
грн (двадцять чотири тисячі триста п’ятдесят дві гривні 00 копійок) без ПДВ. ПДВ –  
88 568,20 грн (вісімдесят вісім тисяч п’ятсот шістдесят вісім гривень 20 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 531 409,20 грн 
(п’ятсот тридцять одна тисяча чотириста дев’ять гривень 20 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства 

і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту 
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію як будівлю закладу охорони 
здоров’я та соціальної допомоги з урахуванням встановленого цільового вико-
ристання земельної ділянки.

2. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез-
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не-
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання 
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він 
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним 
законодавством України.

4. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

5. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

6. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 53 140,92 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: отримувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

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: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Української 
Універсальної біржі (36039, м.Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали 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).

Кінцевий термін приймання заяв: 08.08.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 
58001, м.Чернівці, вул. Л.Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Необхідна 
інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: http://www.spfu.
gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта незавершеного будівництва державної власності – 
двоквартирного житлового будинку разом із земельною 

 ділянкою, на якій він розташований
Назва об'єкта: об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дво-

квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розта-
шований.

Балансоутримувач: перебував на балансі ліквідованого ВАТ «Цукровий за-
вод «Хрещатик».

Місцезнаходження об’єкта: пров. Буковинський, 2, смт Кострижівка Застав-
нівського р-ну Чернівецької обл.

управління продажу об’єктів малої приватизації, т. 280-42-32

чернівецька область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта малої приватизації державної власності – лазні разом із 

земельними ділянками, на яких вона розташована, що перебувала 
на балансі ліквідованого васт «нове життя»

Назва об'єкта: лазня разом із земельними ділянками, на яких вона розта-
шована.

Місцезнаходження об’єкта: вул. Дружби народів, 13, с. Малятинці, Кіцман-
ський р-н, Чернівецька обл.

Відомості про об'єкт: будівля лазні (літ. А) – одноповерхова цегляна будівля за-
гальною площею 193,2 м2 (рік будівництва – 1979), сарай (літ. Б) – одноповерхова 
цегляна споруда, площа забудови – 20,0 м2 (рік будівництва – 1979), водоочисна 
(літ. В) – одноповерхова цегляна споруда, площа забудови – 34,1 м2.

Відомості про земельну ділянку: розмір земельних ділянок (всього): загальна 
площа – 0,1489 га, у т. ч.: земельна ділянка № 1 (будівля лазні) – 0,1051 га, када-
стровий № 7322585500:02:002:0210; земельна ділянка № 2 (сарай) – 0,0030 га; 
кадастровий №7322585500:02:002:0211; земельна ділянка № 3 (водоочисна спо-
руда) – 0,0408 га, кадастровий №7322585500:02:001:0675.

Цільове призначення земельних ділянок: для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови.

Категорія земель: землі житлової та громадської забудови.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 175 519,00 грн (сто сімдесят п’ять 

тисяч п’ятсот дев’ятнадцять гривень 00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта групи Ж без 

урахування ПДВ – 122 674,00 грн (сто двадцять дві тисячі шістсот сімдесят чоти-
ри гривні 00 копійок), ціна земельних ділянок, на яких розташований об’єкт групи 
Ж, – 52 845,00 грн (п’ятдесят дві тисячі вісімсот сорок п’ять гривень 00 копійок). 
ПДВ – 35 103,80 грн (тридцять п’ять тисяч сто три гривні 00 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 210 622,80 (двісті десять 
тисяч шістсот двадцять дві гривні 80 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Питання про подальше використання об’єкта покупець вирішує самостійно.
2. Покупець зобов’язаний дотримуватись вимог природоохоронного законо-

давства під час експлуатації об’єкта.
3. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання об’єкта 

приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, покупець 
зобов’язаний здійснити державну реєстрацію права власності нерухомого майна, 
що входить до складу об’єкта приватизації, в тому числі державну реєстрацію права 
власності на земельні ділянки в установленному законодавством порядку.

4. 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.

5. Покупець зобов’язаний не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю 
за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи тощо 
про виконання умов як шляхом запитів до покупця щодо виконання умов, так і 
шляхом перевірок безпосередньо на об’єкті приватизації до моменту підписання 
акта підсумкової перевірки.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.

Грошові кошти в розмірі 21 062,28 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

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: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати 
реєстрації 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 проводяться 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).

Кінцевий термін приймання заяв – 08.08.2016 до 18.00 включно. Ознайомитися 
з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. Додаткову інформацію 
можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адресою: 58001, м. Чер-
нівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html. 

проДаж об’єктів групи ж
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конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

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 землеу-
строю з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (прове-
дення робіт з 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 – окремо розташовані споруди ви-
робничого призначення. Місцезнаходження об’єкта: м. Запоріжжя, вул. Екс-
пресівська, 28.

Склад та столярна майстерня, літ. Б, площею 844,4 м2; склад ПММ, літ. Д, 
площею 61,0 м2; гараж № 1, літ. К-2, площею 24,4 м2; гараж № 2, літ. К-2, площею 
24,9 м2; архів № 3 другого поверху літ. К-2 площею 26,6 м2; склад ПММ, літ. Л, 
площею 27,7 м2; прохідна, літ. Н, площею 4,8 м2; зварювальний цех літ. В площею 
295,8 м2; навіс, літ. П, площею 62,7 м2; склад, літ. Г, площею 7,9 м2; зварювальний 
цех, літ. З, площею 157,7 м2; склад, літ. М, площею 116,0 м2; склад, літ. О, площею 
49,4 м2; навіс, літ. Р, площею 157,6 м2; ворота № 1, 3, 4; хвіртка № 2; паркани № 5, 
6, 7, 8; майданчик під склад № 9; майданчик тельфера № 10; замощення І.

Відомості про земельну ділянку: орієнтовна площа земельної ділянки, на 
якій розташоване державне майно, становить 0,8000 га.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.07.2012 
№ 3176 «Про перелік об‘єктів державної власності групи А, що підлягають при-
ватизації» зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 03.08.2012 № 3223, наказ 
регіонального відділення від 07.08.2012 № 616.

житомирська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: частина асфальтованого покриття площею 25,0 м2 

міжнародного автомобільного пункту пропуску «виступовичі». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Овруцький р-н, с/р Руднянська, автодо-
рога Виступовичі (на Мозир) – Житомир (через Овруч), 19 км. Балансоутримувач: 
Житомирська митниця ДФС (м. Житомир, вул. Перемоги, 25). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення спеціальної вартості для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Твоя логістика».

� Об’єкт оцінки № 2: нежитлові приміщення пошти площею 28,07 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Романів-
ка, вул. Леніна, 48. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення пошти площею 13,99 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Турбів-
ка, вул. Леніна, 20. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 4: нежитлові приміщення пошти площею 21,18 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Лу-
чин, вул. Рад, 6. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 5: нежитлові приміщення пошти площею 28,9 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Строків, 
вул. Леніна, 1. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. 
Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринко-
вої вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; 
платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 6: нежитлові приміщення пошти площею 15,56 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Харліївка, 
вул. Велика Житомирська, 2. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 7: нежитлові приміщення пошти площею 26,84 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Криве, 
вул. Леніна, 100. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 8: нежитлові приміщення пошти площею 23,51 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Ходорків, 
вул. Містечкова, 5. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 9: нежитлові приміщення пошти площею 25,99 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Попільнянський р-н, с. Но-
воселиця, вул. Петровського, 1. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 10: нежитлові приміщення площею 15,9 м2 поштового 
відділення. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ружинський 
р-н, с. Верхівня, вул. Леніна, 7. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 11: нежитлові приміщення будівлі площею 23,6 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Топори, 
вул. Ружинська, 83. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 12: нежитлові приміщення пошти площею 14,1 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Ружинський р-н, с. Зарудинці, 
вул. Залізнична, 37. Балансоутримувач: Житомирська дирекція УДППЗ «Укрпошта» 
(м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати, з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 13: нежитлові приміщення площею 34,9 м2 на 1-му по-
версі учбового корпусу. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Се-
лецька, 5. Балансоутримувач: Центр професійно-технічної освіти м. Житомира 

Відомості про об'єкт: об’єкт незавершеного будівництва – двоквартирний жит-
ловий будинок разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, з відсотком 
готовності 3 % являє собою котлован під будівництво житлового будинку розміром 
12,0х7,0 м та глибиною 3,5 – 4 м. Об’єкт не законсервований, будівельний майдан-
чик не огороджений та не охороняється. Земельна ділянка розташована в централь-
ній частині селища. Район розташування об’єкта характеризується добре розвине-
ною інфраструктурою. Поруч розташовано адміністративний центр села.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,0811 га, када-
стровий № 7321555400:01:004:0050, для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 47 124,00 грн (сорок 
сім тисяч сто двадцять чотири гривні 00 копійок), у т. ч.: ціна об’єкта незавершено-
го будівництва – 17 668,00 грн (сімнадцять тисяч шістсот шістдесят вісім гривень 
00 копійок); ціна земельної ділянки, на якій розташований об’єкт незавершеного 
будівництва, – 29 456,00 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста п’ятдесят шість 
гривень 00 копійок) без ПДВ.

ПДВ для об’єкта приватизації – 9 424,80 грн (дев’ять тисяч чотириста двадцять 
чотири гривні 80 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 56 548,80 грн (п’ятдесят 
шість тисяч п’ятсот сорок вісім гривень 80 копійок).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Можлива зміна первісного призначення за умови дотримання вимог Зе-

мельного кодексу України.
2. Завершити будівництво об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства 

і дотриманням норм в сейсмічних районах України протягом п’яти років з моменту 
підписання акта приймання-передання об’єкта незавершеного будівництва разом 
із земельною ділянкою та ввести його в експлуатацію.

3. Здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забез-
печувати дотримання санітарних та екологічних норм під час добудови об’єкта не-
завершеного будівництва та введення його в експлуатацію.

4. Протягом одного року після підписання акта приймання-передавання 
об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він 
розташований, оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним 
законодавством України.

5. Протягом одного року з моменту переходу права власності до покупця 
оформити дозвіл на виконання будівельних робіт на об’єкті приватизації згідно з 
чинним законодавством.

6. На вимогу продавця покупець зобов’язаний до моменту завершення будів-
ництва об’єкта та підписання акта підсумкової перевірки виконання умов договору 
надавати продавцю для ознайомлення необхідні матеріали, відомості, документи 
тощо про виконання умов договору.

7. Подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації 
разом із земельною ділянкою (або його частини) в період чинності зобов’язань 
покупця, зазначених у договорі купівлі-продажу, здійснюється після повної сплати 
ціни продажу виключно за погодженням з продавцем із забезпеченням збережен-
ня для нового власника всіх передбачених договором зобов’язань, які не виконані 
покупцем на момент відчуження, відповідальності за їх невиконання, встановленої 
законодавством і договором купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Грошові кошти в розмірі 5 654,88 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта та плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн вносяться: одержувач – РВ 
ФДМУ по Чернівецькій області, код за ЄДРПОУ 21432643, р/р № 37319044008539, 
МФО 820172, Державна казначейська служба України, м. Київ.

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 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 Української Універсальної 
біржі на електрону адресу: Abrezickiyuub@gmail.com. Протягом двох календарних днів 
з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української 
Універсальної біржі (36039, м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали 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).

Кінцевий термін приймання заяв: 08.08.2016 до 18.00 включно.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. До-

даткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Чернівецькій області за адре-
сою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60.

Необхідна інформація розміщується на сайті регіонального відділення ФДМУ: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

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 що підтверджує реєстрацію зе-
мельної ділянки в державному земельному кадастрі, інші матеріали та документи, 
необхідні для продажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.
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 (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 19.10.2011 за № 1210/19948, зі зміна-
ми)(далі – Положення); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб 
у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідній орган дер-
жавної 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 від-
повідальність 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, зо-
крема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує роз-
робити 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 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). Остан-
ній день подання конкурсної документації – 15.08.2016 до 17.00.

конкурс відбудеться 23.08.2016 о 10.00 за адресою рв фдму по Запо-
різькій області: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. 35.

Місцезнаходження комісії: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, РВ ФДМУ по За-
порізькій області Телефони для довідок: (061) 226-07-76, 226-07-75.

ПіДСУмКИ
інформація 

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

приватизації разом із земельною ділянкою, що відбувся 14.07.2016
За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо 

виготовлення документації із землеустрою для підготовки до продажу земельної 
ділянки, на якій розташований об’єкт державної власності групи А – будівлі та спо-
руди колишнього учбового комбінату загальною площею 1167,8 м2, у складі: будівля 
літ. «А» площею 986,6 м2, чотири об’єднаних гаражі літ. «Б, Б1» площею 181,2 м2 
та металева огорожа № 1, 2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: 65039, 
м. Одеса, Бісквітний провулок, 16а переможцем визнано Державне підприємство 
«Центр державного земельного кадастру».

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

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

(м. Житомир, вул. Селецька, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Укртелеком».

� Об’єкт оцінки № 14: частина нежитлового приміщення холу площею 8,0 м2 
у навчальному корпусі № 1. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Ве-
лика Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський державний університет ім. 
І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по 
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дермановський С. Т.

� Об’єкт оцінки № 15: частина нежитлового вбудованого-прибудованого 
приміщення площею 3,0 м2 відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Житомир, просп. Миру, 4. Балансоутримувач: Житомирська дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ 
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».

� Об’єкт оцінки № 16: нежитлові приміщення площею 31,31 м2. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Котовського, 41. 
Балансоутримувач: Бердичівський професійний будівельний ліцей (Житомирська 
обл., м. Бердичів, вул. Котовського, 41). Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Побережний М. В.

� Об’єкт оцінки № 17: частина нежитлового вбудовано-прибудованого 
приміщення площею 96,22 м2 відділення зв’язку. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 69/2. Балансоутримувач: Житомир-
ська дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Житомир, вул. Вітрука, 1). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Севастьянов Є. Г.

� Об’єкт оцінки № 18: будівля акумуляторної площею 140,0 м2. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Уша-
кова (колишнє військове містечко № 4). Балансоутримувач: Новоград-Волинська 
районна державна адміністрація Житомирської області (Житомирська обл., 
м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ПП «Меблева фабрика «Мірт».

� Об’єкт оцінки № 19: частина нежитлового приміщення будівлі бос 
1/109-а (літ. а) площею 74,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Жито-
мир, просп. Миру, 22б. Балансоутримувач: Житомирська філія Конценрну «Війсь-
кторгсервіс» (м. Житомир, просп. Миру, 22). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Дата оцінки: 30.06.2016. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; платник робіт з оцінки – ТОВ «Вілія-клуб».

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурс-
ну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 
року за № 60/28190, яка складається з підтвердних документів та конкурсної про-
позиції претендента, а саме:

заява про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3 
до Положення); інформація про претендента (додаток 4 до Положення); інформація 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом 
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 
п. 4 розділу 1 Положення) (за наявності); пропозиція щодо ціни виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт 
(не більше 5 календарних днів), запечатана в окремому конверті.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кож-
ному об’єкту оцінки до сектору організаційно-документального забезпечення РВ 
ФДМУ по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно) до 17.00. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

івано-франківська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. частина приміщення адміністративної будівлі загальною площею 

369,0 м2, що обліковується на балансі Івано-Франківського філіалу державного під-
приємства «Державний НДПВІ «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ», за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Галицька, 29. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення до-
говору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник 
оцінки – Громадська організація «Міжнародний фонд розвитку освіти і культури».

� 2. частина приміщень на другому поверсі адміністративного корпусу 
загальною площею 360,0 м2, що обліковуються на балансі Івано-Франківського 
коледжу Львівського національного аграрного університету, за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Юності, 11. Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення 
договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. 
Платник оцінки – ФОП Мазур А. В.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, каль-

куляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг 
з оцінки (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо 
практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з 
оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075).

Максимальна ціна надання послуг з оцінки вказаних об’єктів, що буде розгля-
датись конкурсною комісією під час обрання переможця не повинна перевищувати 
1 725,00 грн. Строк надання послуг з оцінки об’єктів нерухомого майна не повинен 
перевищувати 5 календарних днів.

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою 

формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено 
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть по-
слуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг; 
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність 
претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених струк-
турних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду 
у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про 
оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучають-
ся ним до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, 
стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути за-
вірені належним чином.

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

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

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-
Франківській області до 28 липня 2016 року (включно).

конкурс відбудеться 3 серпня 2016 року о 10.00 у кабінеті № 315 в 
приміщенні рв фдму по івано-франківській області за адресою: м. івано-
франківськ, вул. василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

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

київська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності групи а, що 
підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для по-
дальшої приватизації шляхом продажу на аукціоні.

� 1. об’єкт державної власності групи а – нежитлове приміщення їдальні 
загальною площею 318,1 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Васильківхлібопродукт», 
за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, буд. 22. Дата оцінки – 
буде визначена наказом РВ ФДМУ після формування складу інвентаризаційної комісії. 
Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; платник – РВ ФДМУ по Київській області.

� 2. об’єкт державної власності групи а – нежитлове приміщення мед-
профілакторію загальною площею177,7 м2, що перебуває на балансі ПАТ «Ва-
сильківхлібопродукт», за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 
буд. 22. Дата оцінки – буде визначена наказом РВ ФДМУ після формування складу 
інвентаризаційної комісії. Замовник – РВ ФДМУ по Київській області; платник – РВ 
ФДМУ по Київській області.

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області кон-
курсну документацію, яка відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за 
№ 60/28190 (далі – Положення), складається з:

підтвердних документів; конкурсних пропозицій щодо ціни виконання робіт з 
оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку ви-
конання робіт (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про про-
ведення конкурсу, запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного 
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду 
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна 
(експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 до Положення).

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

леною формою (додаток 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом 
сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника 
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної 
з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інфор-
мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяль-
ність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) 
та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претен-
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дентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організа-
ціях оцінювачів тощо).

Конкурсна документація подається по кожному об’єкту окремо у запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на 
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу кадро-
вої роботи та організаційно-документального забезпечення РВ ФДМУ по Київській 
області не пізніше, ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно) за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.

конкурс відбудеться 04.08.2016 о 10.00 за адресою: м. київ, вул. си-
мона Петлюри, 15 (рв фдму по київській області ), телефон для довідок 
200-25-36.

луганська область
інформація 

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

до проведення оцінки об’єктів оренди
� Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення пло-

щею 36,5 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі побутового кор-
пусу № 2 (інв. № 10301008). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Луганська обл., 
м. Кремінна, просп. Леніна, 1. Балансоутримувач: Кремінський професійний ліцей. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження до-
говору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. 
Платник: ФОП Гнелицький К. С.

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних докумен-
тів, а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропози-
цію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, 
в яких зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосе-
редньо виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на 
виконання таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їхніми особистими підписами; інформацію про претендента за 
встановленою формую.

Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути за-
вірені належним чином.

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має 
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів неру-
хомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15 – 20 днів).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться в конверті.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися кон-
курсною комісією під час обрання переможця, відповідно до узагальненої інфор-
мації ФДМУ про середні значення ціни послуг з оцінки майна за I квартал 2016 
року за групами об’єктів становить: об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька 
об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщен-
ня, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення 
пристроїв) – 1 725,40 грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс 
будівель та споруд – 3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 
грн; цілісний майновий комплекс – 10 580,00 грн.

конкурс відбудеться 2 серпня 2016 р. о 10.00 у рв фдму по луганській 
області за адресою: 93404, луганська обл., м. сєверодонецьк, бульв. 
дружби народів, 32а.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-
документального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області 
не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби 
Народів, 32а. Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

львівська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

50,8 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львів-
ська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105. Балансоутримувач: ЛД УДППЗ 
«Укрпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для роз-
рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон 
замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електро-
нна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної 
ділянки: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – 
ФОП Рижко Юрій Володимирович.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення за-
гальною площею 2,0 м2 на першому поверсі (тамбур) гуртожитку № 8. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Сахарова, 8. Балансоутримувач: НУ «Львівська 
політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахун-
ку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки 
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Саха-
рова, 8. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). 
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщен-
ня загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі (вестибуль) навчального 
корпусу № 2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. 
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Карпінського, 6. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ПАТ «Державний ощадний банк України».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,40 
грн для нежитлових приміщень та їх частин.

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

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та 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 виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента 
подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

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

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

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

одеська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: будівля «водонасосна станція» загальною пло-

щею 1 118,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльська 
установа виконання покарань УДПтСУ в Одеській області (№ 22). Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., Кілійський р-н, м. Вилкове. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (за-
значаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних 

активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): – .Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): – . 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: – . Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): – . Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): – . Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Туристичне приватне підприємство «Вилкове – 
Тур» (код за ЄДРПОУ 32179026), тел.: (048) 433-15-65, 433-21-59

� 2. Назва об’єкта оцінки: майданчик з бетонним покриттям загальною 
площею 150,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська 
митниця ДФС. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Красноокнянський 
р-н, с. Платонове, міжнародний пункт пропуску «Платонове». Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-
28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (за-
значаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): – .Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): – . 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: – . Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): – . Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): – . Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «РОЯЛ ДЮТІ ФРІ» (інд. код 40089807), 
тел.: (093) 795-98-25, (050) 512-75-71.

� 3. Назва об’єкта оцінки: покриття (інв. № 10332180) загальною площею 
34,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська митниця ДФС. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, МАПП 
«Старокозаче». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замов-
ника конкурсу: (048) 731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
info_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарю-
вання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані 
відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засо-
би, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –.  
Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому 
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.  
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: – . Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): – . Правовий режим 
земельної(их) ділянки(ок): – . Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 
–. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Інформація про особу – плат-
ника робіт з оцінки: Приватне підприємство «Роял Трейд Імпекс» (код за ЄДРПОУ 
36343751), тел.: 704-57-05, (067) 101-70-23.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля першого поверху корпусу 
будівельно-технологічного інституту загальною площею 3,0 м2. Найменуван-
ня балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська академія будівництва та архітектури. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 28. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 
731-50-28, 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: info_51@spfu.gov.
ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з облі-
ком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість немате-
ріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): – .Кіль-
кість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому чис-
лі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): – . 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: – . Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –.  Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): – . Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тішинська – Оксамитна Неллі Василівна 
(інд. код 2400717024), тел.: (063) 818-45-81.

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

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в не-
матеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей» (нерухомого 
майна, нерухомості).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III та додат-
ках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, ін-
формація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт 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 у запечатаному конверті шляхом поштового 
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосе-
редньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи 
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 21.07.2016. 
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

конкурс відбудеться у рв фдму по одеській області (65012, м. одеса, 
вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503) 27.07.2016 об 11.00.

Зазначений вище повторний конкурс СОД відбудеться у зв’язку з прийняттям 
головою комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності рішення про 
повторне проведення конкурсу, керуючись вимогами пункту 2 розділу V (Порядок 
проведення конкурсу) Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, рішенням комісії з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності (протокол засідання від 10.06.2016, конкурс, оголо-
шений на 01.06.2016, по наведених вище об’єктах не відбувся).

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.2016 
№ 01103886) щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки майна 
у першому кварталі 2016 року:

«за результатами аналізу звітності, отриманої від регіональних відділень, Фонд 
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 
2016 року за групами об’єктів:

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.

З метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, а також уникнення 
зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів, пропонуємо зазначену 
вище інформацію публікувати в оголошеннях про проведення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності як максимальну ціну надання послуг з оцінки, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця.».

Полтавська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об'єкта: нежитлове приміщення в триповерховій будівлі на пер-

шому поверсі площею 9,0 м2 (з метою розміщення банкоматів). Місцезнахо-
дження об’єкта: вул. Незалежності (вул. Карла Маркса), 21а, м. Хорол, Полтавська 
область. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.07.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «Приватбанк».

� 2. Назва об'єкта: нежитлове приміщення площею 4,0 м2 (з метою розмі-
щення торговельного об’єкта; послуги ксерокопіювання). Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Українська, 60, м. Миргород, Полтавська область. Балансоутримувач: 
Медичний реабілітаційний центр МВС України «Миргород». Мета оцінки: визна-
чення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. Запланована дата 
оцінки: 31.07.2016. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхіднос-
ті – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по 
Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Лобода С. П.

Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають 
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); 
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою 
інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до ви-
конання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та 
підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за 
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення).

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.

Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. В своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, 
у тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, регіональне відділення ін-
формує про середні значення ціни послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 
2016 року за групами об’єктів:

об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною 
комісією як максимальна під час обрання переможця.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) 
до 29.07.2016 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 04.08.2016 
о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за адресою: вул. небесної сотні 
(вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. робоча група 
розташована за адресою: вул. небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 
36014, 4-й поверх, кімн. 417. телефон для довідок (05322) 2-89-58.

рівненська область
інформація 

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

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

вПЗ Зарічненського цос цПЗ № 6, реєстраційний № 21560045.1800.ааа-
жеж750, площею 11,2 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Рів-
ненська дирекція УДППЗ «Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська 
обл., смт Зарічне, вул. Центральна, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору орен-
ди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). 
Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: 
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Швед Р. М. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвес-
тицій, довгострокових фінансових інвестицій, інформація відсутня. Розмір земельної 
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий 
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення цокольного поверху навчального 
корпусу № 1 (буфет № 1) площею 76,7 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Національний університет водного господарства та природокорис-
тування. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Соборна, 11. Мета прове-
дення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-
66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. 
Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Плат-
ник робіт з оцінки: ТОВ «Смачна кухня». Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за група-
ми) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень, реєстровий № 02547116.1. 
чревлП384, площею 1 647,0 м2 та частина громадсько-побутового корпусу 
площею 99,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Вище профе-
сійне училище № 22 м. Сарни. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., 
м. Сарни, вул. Технічна, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. 
Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ оренди державного майна). 
Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80 Електронна адреса замовника конкурсу: 
pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області 
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: Відділ освіти Сарнен-
ської районної державної адміністрації. Кількість об’єктів необоротних активів (не-
матеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за гру-
пами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація 
відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове 
призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної 
ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення прибудови до 
слюсарної майстерні вПу № 22 площею 110,6 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Вище професійне училище № 22 м. Сарни. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Сарни, вул. Технічна, 4. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ФОП Дударик В. Д. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 примі-
щення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвести-
цій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення 
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсут-
ня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в навчальному корпусі 
№ 1 площею 28,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубен-
ський коледж Рівненського державного гуманітарного університету. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Шевченка, 54. Мета про-
ведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362)  
26-66-75 (відділ оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-
86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). 
Платник робіт з оцінки: ФОП Омелянчук В. В. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, 
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за група-
ми) – 1 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація від-
сутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призна-
чення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: 
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація 
відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в навчальному корпусі 
№ 2 площею 8,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дубенський 
коледж Рівненського державного гуманітарного університету. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Лисенка, 8. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу: 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ФОП Омелянчук В. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 примі-
щення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвести-
цій – інформація відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. 
Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення 
земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інфор-
мація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсут-
ня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

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

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях). Місцезнахо-
дження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77

конкурс відбудеться в рв фдму по рівненській області 5 серпня 2016 
року о 9.00 за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються. 01.08.2016 (включно) до 17.00 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок: 26-79-91.

терноПільська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, площадка 

холу (вестибуль) перед центральним входом адмінбудинку площею 2,0 м2, 
що перебуває на балансі Департаменту агропромислового розвитку Тернопільської 
обласної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Князя 
Острозького, 14, м. Тернопіль. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон 
замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-
36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами держави та оцінки 
державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. 
Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ПАТ «УкрСиб-
банк». Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2016: 138,20 
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі адміністративного 
будинку (позиція 2-10) площею 11,0 м2 на другому поверсі, що перебуває на 
балансі Відділу агропромислового розвитку Монастириської районної державної 
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сагайдачного, 3, м. Монасти-
риська, Монастириський р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі 
в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних 
відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами 
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника кон-
курсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт 
з оцінки: Приватне сільськогосподарське підприємство «Оскар». Балансова за-
лишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 0,0 грн. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 30.06.2016.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлової будівлі адміністративного 
будинку (позиція 3-12) площею 11,0 м2 на третьому поверсі, що перебуває на 
балансі Відділу агропромислового розвитку Монастириської районної державної 
адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сагайдачного, 3, м. Монас-
тириська, Монастириський р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою пе-
редачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань 
орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоратив-
ними правами держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс 
замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: 
root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. 
Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство «Геоцентр». Балансова залишкова 
вартість об’єкта оцінки станом на 31.05.2016: 774,56 грн. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 4. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень нежитлової будівлі загальною 
площею 313,6 м2, що перебуває на балансі 17 державної пожежно-рятувальної 
частини Тернопільського управління МНС України у Тернопільській області. Місцез-
находження об’єкта оцінки: вул. Гоголя, 49, м. Зборів, Тернопільська область. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної 
плати з метою продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: 
(0352) 52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ прива-
тизації, управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна 
(0352) 25-04-87. Телефакс замовника конкурсу: (0352) 52-73-77. Електронна адре-
са замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Вайда Василь Михайлович. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 23.06.2016: 128 474,00 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною 
площею 6,0 м2 третього поверху головного навчального корпусу, що пере-
буває на балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. 
Гнатюка. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль. 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою передачі в оренду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 
52-73-77, відділ з питань орендних відносин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, 
управління корпоративними правами держави та оцінки державного майна (0352) 
25-04-87. Телефакс замовника конкурсу (0352) 52-73-77. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: root_61@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по 
Тернопільській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Буняк Ірина Володимирівна. 
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 01.06.2016: 620,81 грн. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.07.2016.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адмінбудин-
ку першого поверху пам’ятки архітектури місцевого значення (охоронний 
№ 178м) загальною площею 31,11 м2, у тому числі 0,91 м2 – площі спіль-
ного користування, що перебуває на балансі Тернопільської дирекції УДППЗ 
«Укрпошта». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 89, м. Кременець, 
Кременецький р-н, Тернопільська область. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в орен-
ду. Телефон замовника конкурсу: (0352) 52-73-77, відділ з питань орендних від-
носин (0352) 52-36-38, відділ приватизації, управління корпоративними правами 
держави та оцінки державного майна (0352) 25-04-87. Телефакс замовника кон-
курсу: (0352) 52-73-77. Електронна адреса замовника конкурсу: root_61@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Корчаківський Олександр Юрійович. Балансова залишкова вартість 
об’єкта оцінки станом на 01.04.2016: 28 215,46 грн. Дата оцінки (дата, на яку про-
водиться оцінка майна): 31.07.2016.

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі 
чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону 
України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в 
Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна 
за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі», спеціалізацією 1.1. «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних діля-
нок та майнових прав на них».

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну до-
кументацію в запечатаному конверті на кожен об’єкт оцінки окремо (на конверті 
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», за-
значити назву, адресу об’єкта оцінки, дату проведення конкурсу та назву суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву, а саме:

1) підтвердні документи: заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копії до-
кументів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наяв-
ності); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); 2) документи щодо 
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією 
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення). По-
дібними об’єктами до об’єкта оцінки 1.1. є: нерухоме майно – приміщення, час-
тини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого 
подібного майна, до об’єктів оцінки 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 є: нерухоме майно – окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель торговельно-офісної, торговельної нерухо-
мості та нерухомості під заклади громадського харчування, а також нерухомість 
комплексного використання (об’єкти, які поєднують два та більше способів вико-
ристання), до об’єкта оцінки 1.4 є: нерухоме майно – окремі будівлі, приміщення 
та частини будівель виробничої, виробничо-складської та складської нерухомості; 
3) конкурсну пропозицію претендента, яка подається в запечатаному окремому 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (не повинен переви-
щувати 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен 
обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, 
що сплачуються претендентом згідно із законодавством. До розгляду приймати-
муться конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг з оцінки майна, яких не 
перевищує 1 725,4 грн.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, каб. 504. Телефони для довідок: (0352) 52-66-84, 25-04-87.

Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-
документального забезпечення РВ ФДМУ по Тернопільській області за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, 
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604.

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї інфор-
мації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по тернопіль-
ській області за адресою: м. тернопіль, вул. танцорова, 11 (2-й поверх, 
зал засідань).

Харківська область
інформація 

рв фдму по Харківській області про оголошення конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди
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Дата оцінки
Мета проведення 

оцінки

Ін
ф

ор
ма

ці
я 

пр
о 

за
мо

в-
ни

ка
/п

ла
т-

ни
ка

1

Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3 в одно-
поверховій будівлі загальною площею 77,6 м2 
за адресою: Харківська обл., Нововодолазький р-н, 
с. Ватутине, вул. Військова, 22, що перебувають на 
балансі Навчального центру оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту ДСНС України, 33879077, 
тел. (05740) 68-3-29 На
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2

Нежитлові приміщення – кімн. № 2-19 на 1-му по-
версі одноповерхової будівлі загальною площею 
191,9 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ, 
вул. Харківська, 2, що перебувають на балансі 
Куп’янського міськрайцентру зайнятості, 21247874, 
тел. (05742) 5-69-24
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3

Нежитлові приміщення – кімн. № 2-16, 2-19 – 2-27, 
2-29, 2-34 на 2-му поверсі 3-поверхового інженерно-
адміністративного корпусу загальною площею 
456,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кривоконів-
ська, 30, що перебуває на балансі ДП «Харківський 
науково-дослідний інститут технології машинобуду-
вання», 14311070, тел. (057) 372-40-50 На
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Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 1а, 2, 3, 5, 
6, 21, 22, 23, 27 на 1-му поверсі одноповерхової 
з антресолями будівлі (компресорна мала корпус 
№ 21) загальною площею 313,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Чкалова, 17, що перебуває на ба-
лансі Національного аерокосмічного університету 
ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний 
інститут», 02066769, тел.: (057) 315-10-56,  
315-11-31 На

 д
ат

у 
ук

ла
де

нн
я 

до
-

го
во

ру
 н

а 
пр

ов
ед

ен
ня

 
не

за
ле

жн
ої

 о
ці

нк
и

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

ТО
В 

«Е
С 

Ін
жи

ні
ри

нг
-

Ха
рк

ів
»

5

Нежитлові приміщення – одноповерхова будівля на-
сосної станції (інв. № 10334270, літ. «А-1») загальною 
площею 57,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Моло-
кіна, 5, що перебувають на балансі Харківського 
міжрайонного управління водного господарства, 
01033674, тел. 749-62-39
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Будівля магазину загальною площею 174,0 м2, 
устаткування, малоцінні швидкозношувані предмети, 
тара та товар за адресою: Харківська обл., Харків-
ський р-н, ст. Мерефа, що перебувають на балансі 
ТОВ Науково-виробничої фірмі «Технокомплекс», 
14061985, тел. (066) 178-89-92
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7

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 9-поверхової 
будівлі гуртожитку № 6 загальною площею 4,0 м2 
за адресою: Харківський р-н, п. Комуніст, вул. До-
кучаєва, 12, що перебувають на балансі Харківського 
національного аграрного університету ім. В. В. До-
кучаєва, 00493764, тел. 93-71-46
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Нежитлові приміщення – частина залу очікування на 
1-му поверсі триповерхової будівлі головного кор-
пусу (клініки) загальною площею 2,0 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебуває на 
балансі Українського науково-дослідного інституту 
протезування, протезобудування та відновлення пра-
цездатності, 03191680, тел. 37-76-30
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Нежитлові приміщення – кімн. № 8 (1-й поверх), 
№ 8, 9, 10 (3-й поверх) на 1-му та 3-му поверхах 
триповерхової будівлі стендового корпусу загальною 
площею 99,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 
7, що перебуває на балансі ДП «Український дер-
жавний науково-дослідний вуглехімічний інситут», 
00190443, тел. 43-30-45
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Частина нежитлового приміщення – кімн. № 49 
загальною площею 1,0 м2 у вестибулі 2-го поверху 
6-поверхової будівлі гуртожитку № 2 (літ. Б) за адре-
сою: м. Харків, вул. 50-річчя СРСР, 27а, що перебу-
ває на балансі Харківського національного універси-
тету внутрішніх справ, тел. 857-10-96 16
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Двоповерхова будівля деревообробної майстерні 
з побутовими приміщеннями загальною площею 
421,4 м2 та одноповерхова будівля пилорами з цехом 
виготовлення пиляних заготовок загальною площею 
212,8 м2 за адресою: Харківська обл., Чугуївський 
р-н, зона № 04 Кочетоцьке лісництво, квартал 
№ 250, виділ № 3, комплекс будівель і споруд № 4, 
землі Кочетоцької селищної ради, загальною площею 
634,2 м2, що перебувають на балансі ДП «Чугуєво-
Бабчанське лісове господарство», 00993069, тел.: 
(057) 469-30-90, 9-30-81 На

 д
ат

у 
ук

ла
де

нн
я 

до
го

во
ру

 
на

 п
ро

ве
де

нн
я 

не
за

ле
жн

ої
 

оц
ін

ки

Визначення 
вартості об’єкта 
оренди з метою 
передачі в оренду

Ф
ОП

 Т
им

бо
та

 І.
 В

.

12

Частина вестибуля № ІХ на першому поверсі 
4-поверхового учбового корпусу загальною площею 
8,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, 
що перебуває на балансі Національного юридичного 
університету імені Ярослав Мудрого, 02071139, тел.: 
(057) 704-92-93, 704-11-71, 704-93-14 На
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Нежитлова 2-поверхова будівля турбази (літ. «А-2») 
загальною площею 254,1 м2 за адресою: Харківська 
обл., Дергачівський р-н, с. Чайківка, вул. Озерна, 
20, що перебуває на балансі Головного управління 
державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Харківській області, 38631015, тел. 719-89-93
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Частина відкритої площадки складу загальною 
площею 1 500,0 м2, що перебуває на балансі ДП 
«Харківська контора матеріально-технічного забез-
печення «Міністерства оборони України», за адресою: 
м. Харків, вул. Цементна, 3, 08162096 08
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Частина холу (кімн. № ІІІ) на цокольному поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 8 загальною площею 
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 
2, що перебуває на балансі Студентського містечка 
Національного аерокосмічного університету ім. М. 
Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
23912896, тел. (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64 На
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Частина холу (кімн. № ХХХІІ) на 1-му поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 2 загальною площею 
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Чкалова, 11, 
що перебуває на балансі Студентського містечка На-
ціонального аерокосмічного університету ім. М. Є. Жу-
ковського «Харківський авіаційний інститут», 23912896, 
тел. (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64 На
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Нежитлові приміщення – кімн. № 1-43, 1-45, 1-46, 
1-43-А, 1-ХV, 1-ХVІ, 1-ХVІІ, 1-ХVІІІ, 1-ХІХ, 1-ХХ, 1-ХХІ, 
1-ХХІІ на 1-му поверсі одноповерхової прибудови 
9-поверхового гуртожитку № 5 загальною площею 
148,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 216б, 
що перебувають на балансі Харківського національного 
університету міського господарства імені О. М. Беке-
това, 02071151, тел. (057) 706-15-37, 706-15-54 На
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Нежитлове приміщення – кімн. № 3 на 1-му поверсі 
3-поверхового громадського будинку загальною пло-
щею 9,9 м2 за адресою: Харківська обл., с. Старий 
Салтів, вул. Культури, 1, що перебуває на балансі 
Старосалтівського професійного аграрного ліцею, 
05537650, тел. (057) 416-11-31 На
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Нежитлові приміщення – кімн. № 20, 21, 22 на 1-му 
поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу № 3 
загальною площею 136,9 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Харківська набережна, 8, що перебувають на ба-
лансі Українського державного університету залізнич-
ного транспорту, 01116472, тел. (057) 732-28-75
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Нежитлове приміщення на першому поверсі чо-
тириповерхового учбового корпусу (інв. № 70994, 
літ. «Д-4») загальною площею 18,6 м2 за адресою: 
м. Харків, просп. Леніна, 14, що перебуває на балан-
сі Харківського національного університету радіое-
лектроніки, 2071197, тел.: 702-10-14, 702-10-16
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Частина фойє на другому поверсі чотириповерхового 
учбового корпусу (інв. № 70994, літ. «Д-4») загаль-
ною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. 
Леніна, 14, що перебуває на балансі Харківського на-
ціонального університету радіоелектроніки, 2071197, 
тел.: 702-10-14, 702-10-16
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16

Визначення вар-
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тою продовження 
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Нежитлові приміщення на першому поверсі лівого 
крила різноповерхового навчального корпусу (інв. 
№ 103100060, пам’ятка архітектури та містобудуван-
ня місцевого значення) загальною площею 20,9 м2 
за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 6, що перебуває 
на балансі Харківського національного університету ім. 
В. Н. Каразіна, 2071205, тел.: 705-12-47, 707-52-31
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Частина нежитлового приміщення вестибуля на пер-
шому поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу 
«А» (інв. № 82815) загальною площею 2,0 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, що перебуває на ба-
лансі Харківського національного педагогічного універ-
ситету ім. Г. С. Сковороди, 2125585, тел. 700-35-23 21

.0
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16

Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди
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№ 
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Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутриму-

вач (назва, код за ЄДРПОУ,  
контактний телефон) 

Дата оцінки
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оцінки
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Частина нежитлового приміщення вестибуля на 
1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу 
№ 1, інв. № 0001030009, літ. «А-4», реєстровий 
№ 01116472.4.ПВПСЦЧ019, загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, майдан Фейєрбаха, 8, що пере-
буває на балансі Українського державного університету 
залізничного транспорту, 1116472, тел. 732-28-75
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Нежитлові приміщення цокольного поверху гуртожит-
ку університету загальною площею 91,3 м2, що пере-
бувають на балансі Харківського національного тех-
нічного університету сільського господарств ім. Пе-
тра Василенка, за адресою: просп. Ювілейний, 48/1 
(просп. 50-річчя ВЛКСМ), 00493741, тел. 700-38-88
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Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31 
на 6-му поверсі 12-поверхової будівлі виробничого 
корпусу, літ. «А-12», загальною площею 376,3 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що пе-
ребувають на балансі Державного підприємства 
«Український державний проектний інститут «Укрмісь-
кбудпроект», 02497980, т. (057) 701-14-22 На
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Нежитлові приміщення № І, ІІ на 1-му поверсі 
одноповерхової будівлі гаража загальною площею 
149,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 
55, що перебувають на балансі ДВНЗ «Університет 
банківської справи», 34716922, тел. (044) 462-53-41, 
462-53-05 На
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Нежитлові приміщення, а саме: кімн. № Д-10, Д-13, 
Д-7 на 1-му поверсі площею 23,6 м2, на 2-му поверсі 
площею 36,69 м2, на 3-му поверсі площею 37,15 м2, 
загальною площею 97,44 м2 у 4-поверховій будівлі 
навчального корпусу, літ. «Д-4», пам’ятка архітектури; 
кімн. № Ж-8, Ж-5, Ж-9, Ж-10, Ж-13, Ж-14, Ж-17 
на 1-му поверсі площею 179,6 м2, на 2-му поверсі 
площею 84,22 м2, загальною площею 263,82 м2 у 
4-поверховій будівлі навчального корпусу, літ. «Ж-4», 
пам’ятка архітектури; кімн. № Б-12 на 1-му поверсі, 
загальною площею 24,25 м2 у 4-поверховій будівлі 
навчального корпусу, літ. «Б-4», пам’ятка архітектури, 
загальною площею 385,51 м2 за адресою: м. Харків, 
просп. Науки, 14, що перебувають на балансі Харків-
ського національного університету радіоелектроніки, 
02071197, тел. (057) 702-10-16, 702-18-07, 702-10-13 На
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Нежитлові приміщення кімн. № 2-133 – 17,1 м2, 
№ LХХІ – 6,4 м2, № LХХІІ – 5,7 м2 на другому поверсі 
п’ятиповерхової адміністративної будівлі, пам’ятка 
архітектури (інв. № 1032000237, літ. «Б-5») загальна 
площа 29,2 м2, що перебуває на балансі Національ-
ного технічного університету «Харківський політехніч-
ний інститут», за адресою: м. Харків, вул. Пушкін-
ська, 79, 02071180, тел. 707-66-00

02
.0

7.
20

16

Визначення вар-
тості об’єкта з ме-
тою продовження 
договору оренди

ТО
В 

ф
ір

ма
 «

Б.
А.

Т.
»

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

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

Звертаємо увагу, щодо максимальної ціни надання послуг з оцінки, що буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця:

об’єкт нерухомо майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є 
одним об’єктом оцінки( нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи, та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 3 
200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,00 грн.

Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці ви-
міру – календарних днях.

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

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

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

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

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсів з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені  
до проведення незалежних оцінок об’єктів оренди

� 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від 
сторонньої організації).

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа,  
м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1
Частина не-
житлового при-
міщення

6,0 м. Київ, вул. Маршала 
Тимошенка, 2к

Національна музична 
академія України ім. 
П. І. Чайковського

ФОП Пирожко-
ва Л. С.

30.06.2016

� 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта
Орієнтовна 
дата оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

347,2 м. Київ, вул. Ма-
линська, 4е

ДП «Державне управління 
комплексного забезпечення»

ТОВ «Атлантіс 
Транс Груп»

30.06.2016

2 Нежитлове при-
міщення

18,9 м. Київ, просп. 
Перемоги, 50

ДВ «Преса України» ТОВ «Бейкерс 
Пейпер»

30.06.2016

3

Нежитлове при-
міщення – час-
тина пам’ятки 
архітектури

21,8 м. Київ, 
вул. Лаврська, 9

Національний Києво-
Печерський історико-
культурний заповідник

БО «БФ 
«Києво-
Печерська 
Лавра»

30.06.2016

4
Нежитлове при-
міщення

91,9  м. Київ, с. Пи-
рогів 

Національний музей народ-
ної архітектури та побуту 
України

ФОП Сібякін 
А. В.

30.06.2016

5 Зовнішній фа-
сад будівлі

110,0 м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 180

УкрІНТЕІ ТОВ «Світ Аут-
дор Медіа»

30.06.2016

6 Зовнішній фа-
сад будівлі

505,7 м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 180

УкрІНТЕІ ТОВ «Світ Аут-
дор Медіа»

30.06.2016

7 Зовнішній фа-
сад будівлі

1 736,0 м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 180

УкрІНТЕІ ТОВ «Світ Аут-
дор Медіа»

30.06.2016

8 Зовнішній фа-
сад будівлі

1 736,0 м. Київ, вул. Ан-
тоновича, 180

УкрІНТЕІ ТОВ «Світ Аут-
дор Медіа»

30.06.2016

9 Частина даху 27,7 м. Київ, вул. Пи-
липа Орлика, 15

ДУ «Центр обслуговування 
підрозділів МВС України»

ПрАТ «МТС 
Україна»

30.06.2016

10 Частина даху 5,0 м. Київ, вул. Б. 
Грінченка, 1

ДП «Спецагро» ПрАТ «МТС 
Україна»

30.06.2016

� 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтовна 
дата оцінки

1

Нежитлове при-
міщення

70,2 м. Київ, вул. До-
рогожицька, 10

Київська філія Кон-
церну радіомовлен-
ня, радіозв’язку та 
телебачення

ТОВ «Зеонбуд» 31.07.2016

2 Нежитлове при-
міщення

14,1 м. Київ, вул. Ні-
жинська, 29є

Національний авіа-
ційний університет

ТОВ «Успіх» 31.07.2016

3
Нежитлове при-
міщення

155,66 м. Київ, 
вул. Братислав-
ська, 5а

ДУ «Інститут серця 
МОЗ України»

ТОВ «Др. Рьодегер 
Кейтерінг Сервіс 
Інтернейшанел»

31.07.2016

4
Нежитлове при-
міщення

715,7 м. Київ, 
вул. Братислав-
ська, 5а

ДУ «Інститут серця 
МОЗ України»

ТОВ «Альфа Ме-
дика»

31.07.2016

5
Частина нежитлового 
приміщення

7,0 м. Київ, 
вул. Оленів-
ська, 25

КДАВТ ім. П. 
Конашевича-
Сагайдачного

ФОП Прокопенко 
С. В.

30.06.2016

6

Нежитлове при-
міщення – частина 
пам’ятки архітектури

62,8 м. Київ, просп. 
Перемоги, 37а

НТУУ «Київський 
політехнічний ін-
ститут»

ФОП Атрошенко 
В. А.

31.07.2016



7

20 липня 2016 року№ 58 (974)

конкурси відбудуться 1 серпня 2016 року о 15.00 у рв фдму по м. києву 
за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 25 липня 2016 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки 
окремо. Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному 
конверті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної ді-
яльності, який відбудеться 1 серпня 2016 року».

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися від-

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

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення (частина не-
житлового приміщення) є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та технічного поверху 
(частина вежі для розміщення антенно-фідерних пристроїв та обладнання) є: не-
рухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних опера-
торів та рекламних носіїв.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки нежитлове приміщення – об’єкт культур-
ної спадщини (частина нежитлової будівлі – об’єкта культурної спадщини) є: окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель, які становлять культурну цінність. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки зовнішній фасад будівлі є: зовнішні рекламні носії.

інформація 
рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу з відбору  

суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення 
незалежної оцінки єдиного майнового комплексу

Мета проведення незалежної оцінки – для здійснення приватизації об’єкта 
державної власності групи А шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропо-
нування ціни за принципом аукціону без земельної ділянки.

Замовником звіту виступає Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву.
�  Об’єкт оцінки: Єдиний майновий комплекс державного підприєм-

ства «київмаШсервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Пухівська, 4, 
м. Київ, 02222.

Основні види продукції (послуг), що виробляються: виробництво будівельних 
металевих конструкцій і частин конструкцій. Кількість об’єктів необоротних активів 
згідно з обліком: будівлі та споруди – 27 од., у т.ч.: адміністративний корпус – 3456 м2, 
дослідно-експериментальний цех – 4032 м2, будівля гаража, будівля складу ВКБ – 
900 м2, будівля КПП – 28,53 м2, склад мод. «Ангар» – 705 м2, тепло-пункт, водний ву-
зол, трансформаторна підстанція – 324 м2, паливнозаправний пункт – 120 м2; машини 
та обладнання – 27 од.; автотранспортні засоби – 10 од.; виробничий та господар-

ський інвентар – 41 од.; машини та обладнання – 33 од. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн. – 9 768,7. Балансова за-
лишкова вартість основних засобів – 10 542 676,11 грн станом на 31.12.2015.

Місце розташування земельної ділянки (ділянок): вул. Пухівська, 4, м. Київ. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. 

Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2016.
конкурс відбудеться 3 серпня 2016 року об 11.00 у рв фдму по м. києву 

за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок: 281-00-32.
Документи приймаються до 12.30 28 липня 2016 року за адресою: м. Київ, 

бульвар Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок: 281-00-32.
На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-

ної діяльності, який відбудеться «03» серпня 2016 року». Конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 31.12.2015 р. № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 р. за № 60/28190 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною 
спеціалізацією в межах цього напряму.

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

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

оГоЛоШеннЯ Про намір ПереДатИ ДерЖавне майно в оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

дніПроПетровська область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний інститут 
житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», 49600, м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна В. І. Леніна, 29, тел. (056) 745-01-12, 744-13-32

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

02497789.3.АААЖЖИ758 50002, м. Кривий Ріг, 
вул. Пушкіна, 4

97,1 309 917,00 2 роки 11 місяців Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи

2 Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства України

02497789, Державне підприємство «Дніпропетровський державний проектний інститут 
житлового і цивільного будівництва «Дніпроцивільпроект», 49600, м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна В. І. Леніна, 29, тел. (056) 745-01-12, 744-13-32

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

02497789.3.АААЖЖИ758 50002, м. Кривий Ріг, 
вул. Пушкіна, 4

97,7 264 707,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих 
товарів

3 Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15, 
тел. (056) 756-82-09, 744-01-00

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 15

803,2 7 270 566,00 2 роки 360 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

4 Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15, 
тел. (056) 756-82-09, 744-01-00

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 15

339,7 2 969 318,00 2 роки 360 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

5 Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 15, 
тел. (056) 756-82-09, 744-01-00

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

05410777.1.ПШИЖЦК005 м. Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 15

176,7 1 652 145,00 2 роки 360 днів Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює проектні, 
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи

6 Міністерство освіти і науки України 2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. Гага-
ріна, 4, тел. (0562) 47-44-61

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна Пере-
моги, 38а

39,8;
15

449 614,00 2 роки 11 міясяців З метою торгівлі непродовольчими товарами (офісна техніка, 
комп’ютерні комплектуючі); під розміщення ксерокопіювальної тех-
ніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів

7 Міністерство освіти і науки України 2070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпропетровськ, просп. Гага-
ріна, 4, тел. (0562) 47-44-61

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
просп. Гагаріна, 11

106,4 984 306,00 2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове об-
слуговування населення (ремонт побутових приладів)

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 пло-
ща, м2

вартість майна за  
незалежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство енергетики та вугіль-
ної промисловості України 

00131245, Вуглегірська теплова електрична станція ПАТ «Центре-
нерго», 84792, Донецька область, Бахмутський район, м. Світло-
дарськ, тел. (06249) 5-43-59

Бокс №2 22927045.2.ЦГЮПАВ2289 Донецька область, Бахмутський 
район, м. Світлодарськ, вул. Енер-
гетиків, 101 

1031,9 352455,76 станом на 
29.02.2016

2 роки 360 днів Розміщення виробничої бази підприємства (допоміжних цехів, 
зберігання техніки, майна підприємства) (інше використан-
ня майна) 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 кон-
верті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження 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». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

ЗаПоріЗька область
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство 
водних ресурсів України

36415134, Вільнянське міжрайонне управління водного господар-
ства, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Михайлівка, вул. Шкіль-
на, 5, тел. (06143) 9-35-22

Нежитлові приміщення № 9, 11, 12 першого по-
верху двоповерхової будівлі контори експлуатацій-
ної дільниці № 2, літ. А-2, інв. № 10310011

36415134.3.ММСФОО010 Запорізька обл., Вільнянський 
р-н, с. Петро-Михайлівка, 
вул. Матросова, 86

53,3 28 985,00 2 роки 364 дні Розміщення непродовольчих товарів (виставковий 
зал ритуальної продукції)

2 Міністерство інфра-
структури України

20509800, Запорізька дирекція УДППЗ «Укрпошта», м. Запоріжжя, 
просп. Соборний, 133, тел. (061)233-16-90

Частина замощення І біля будівлі літ. Б-2 21560045.800.ЛЧЖПУВ253 м. Запоріжжя, просп. Собор-
ний (Леніна), 6б

9,0 25 382,00 1 рік Розміщення торговельного об`єкта з продажу продо-
вольчих товарів та товарів підакцизної групи

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів 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 із супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди 
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз.3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

луганська область
оголоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета викорис-
тання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

02540717,ВП «Щастинський професійний ліцей автомобільного тран-
спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Частина вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку №1 (інв. № 10310000) 

02125131.27.ЛКЕУПВ001 вул. Донецька, 121, м. Щастя, Новоай-
дарський р-н, Луганська обл., 91480

40,4 60 319,0 станом на 31.10.2015 2 роки 364 дні Розміщення 
салону краси

Заяви про оренду приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: 93404, луганська обл. , м. сєверодонецьк, бульв. дружби народів, 32а, рв фдму по 
луганській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс 
на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Херсонська область, арк та м. севастоПоль
оголоШення 

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 площа, м2 вартість майна за незалеж-
ною оцін кою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Державна казначейська служ-
ба України

38030534, Управління Державної казначейської служби України у Нововорон-
цовському районі Херсонської області

Вбудовані нежитлові приміщення в 
адмінбудівлі 

38030534.1.ВЮСЦФЦ007 Херсонська обл., смт Нововоронцовка, 
вул. Кооперативна, 3

97,2 – 2 роки 11 місяців Розміщення комунальної 
установи

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».

м. київ
оголоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження 
об’єкта оренди

загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки 
України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина першого поверху 
будівлі гуртожитку № 1

02070909.2.ШАБЕИТО23 м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 6

1,0 12 030,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

2 Міністерство освіти і науки 
України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина першого поверху 
будівлі гуртожитку № 6

02070909.2.ШАБЕИТО33 м. Київ, вул. М. Кри-
воноса, 4

1,0 12 030,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

3
Міністерство освіти і науки 
України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина першого поверху 
будівлі гуртожитку № 8

02070909.2.ШАБЕИТО61 м. Київ,
просп. Червонозоря-
ний, 10

1,0 12 500,00 
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

4 Міністерство освіти і науки 
України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина першого поверху 
будівлі гуртожитку № 5

02070909.2.ШАБЕИТО32 м. Київ,
вул. Освіти, 7

1,0 12 030,00  
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення платіжного термінала

5
Міністерство аграрної політики 
та продовольства України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ, вул. Хреща-
тик, 24, тел. (044) 279-60-44, 279-58-66

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 
першому поверсі виробничої будівлі «Бокс 
–гараж»

– м. Київ, вулю Механі-
заторів, 6

69,7 606 120,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Проектно-конструкторські роботи по виготов-
ленню експериментального БТРа для Збройних 
Сил України

6
Міністерство освіти і науки 
України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, тел. (044) 245-48-53

Частина нежитлового підвального приміщення 
будівлі гуртожитку № 8

02070909.2.ШАБЕИТ061 м. Київ, просп. Черво-
нозоряний, 10

40,18 363 050,00  
станом на 31.05.2016

1 рік Розміщення громадської організації на площі, що 
не використовується для провадження підпри-
ємницької діяльності

7 Міністерство інфраструктури 
України

30218246, Державне підприємство «Укрсервіс Мінтрансу», 01135, м. Київ, 
просп. Перемоги, 14, тел. (044) 351-42-07

Частина нежитлового приміщення на першо-
му поверсі адміністративної будівлі

30218246.1.БЯШХФЛ004 м. Київ, просп. Пере-
моги, 14

3,5 81 430,00 станом на 
31.03.2016

1 рік Розміщення банкомата

8 Міністерство інформаційної по-
літики України

00015332, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», 
01001, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 8/16, тел. (044) 244-90-08

Частина нежитлового приміщення будівлі – м. Київ, вул. Б. Хмель-
ницького, 8/16

10,0 189 100,00 станом на 
30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який на-
дає послуги з доступу до мережі Інтернет

9
Міністерство освіти і науки 
України

02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури, 
03680, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 31, тел. (044) 241-55-80

Нерухоме майно – частина першого поверху 
будівлі гуртожитку № 3 та частина кухні гур-
тожитку № 3

02070909.2.ШАБЕИТО27 м. Київ, вул. Волин-
ська, 9/21

3,0 34 530,00 станом на 
31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельних автоматів, що від-
пускають продовольчі товари, крім товарів під-
акцизної групи

10
Міністерство охорони здоров’я 02011976, Національний інститут раку, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 

33/43, тел. (044) 259-01-86
Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
цокольного поверху будівлі лабораторного 
корпусу Національного інституту раку

02011976.1 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 33/43

1 072,9 11 811 450,00 станом на 
31.03.2016

10 років Розміщення приватного закладу охорони 
здоров’я

11

Міністерство регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства 
України

0294349, Державне підприємство «Український науково-дослідний і 
проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів 
«НДІБМВ», вул. Костянтинівська, 68, м.Київ, 04080, тел. (044) 425-56-32

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 
4-му поверсі

00294349.1.АААДДЛ11 м. Київ,
вул. Костянтинів-
ська, 68

209,9 2 533 890,00 станом на 
31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення видавництва друкованої продукції, 
що видається українською мовою
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Продовження таблиці

оГоЛоШеннЯ Про ПровеДеннЯ КонКУрСів на Право оренДИ майна

інформаціЯ реГіонаЛЬнИХ віДДіЛенЬ фДмУ

івано-франківська область
інформація 

рв фдму по івано-франківській області про проведення  
конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру 

орендної плати за принципом аукціону на право оренди  
нерухомого державного майна

� Назва об`єкта та місцезнаходження: приміщення площею 61,3 м2  
адмінбудівлі за адресою: Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Шев-
ченка, 23. Об’єкт оренди перебуває на балансі Головного управління статис-
тики в Івано-Франківській області.

Орган управління: Державна служба статистики України. Вартість об’єкта 
оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2016 становить  
 462 079,00 грн без ПДВ.

стартовий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – травень 
2016 р. становить 8 480,00 грн (без Пдв), який визначений відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розпо-
ділу, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.1995, зі змінами, виходячи 
з ринкової вартості, згідно зі звітом про оцінку.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Цільове використання майна – розміщення туристичного агентства чи 

розміщення магазину з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакциз-
ної групи, розміщення магазину з продажу непродовольчих товарів, алкоголь-
них та тютюнових виробів, розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи.

2. Строк оренди – 2 роки 11 місяців.
3. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 10 числа місяця, наступ-

ного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду.
5. Страхування орендованого майна протягом 1 місяця з дати укладення 

договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість згідно зі звітом про не-
залежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством.

6. Обов’язкове укладення з балансоутримувачем орендованого майна до-
говору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендо-
ваного майна, компенсації плати податку за землю та надання комунальних 
послуг орендарю.

7. Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок власних ко-
штів, які неможливо відокремити від орендованого майна без заподіяння йому шко-
ди (невід’ємні поліпшення), є власністю держави та компенсації не підлягають.

8. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати пере-
можець повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання до-
говору в розмірі орендної плати за базовий місяць до державного бюджету та 
балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством.

9. Відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану незалежну 
оцінку платнику оцінки протягом 10 календарних днів з дати укладення дого-
вору оренди.

10. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розмі-
ру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець 
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 
ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від найвищої орендної плати, за-
пропонованої учасниками конкурсу в конкурсних пропозиціях, яка вважається 
початковою платою торгів. Основним критерієм визначення переможця є макси-
мальний розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому 
забезпеченні інших умов конкурсу.

11. Переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту до-
говору оренди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний 
договір оренди.

12. У разі відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди такий 
учасник конкурсу сплачує до державного бюджету штраф у 2-кратному розмірі 
орендної плати, визначеної за конкурсом.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі; проект договору оренди з пропозиціями щодо 

виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого 
вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підписаний пре-
тендентом і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби зв’язку 
з учасником; відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Поряд-
ку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906, та документи, 
визначені Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення 
договору оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим 
наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201, зі змінами, а саме:

для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника 
юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; копію витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з ура-
хуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від 
претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;

для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чи-
ном оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 
завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в кан-
целярію РВ ФДМУ по Івано-Франківській області у конверті з написом «На кон-
курс» з відбитком печатки претендента (за наявності) у робочі дні з 8.00 до 17.00, 
у п’ятницю – до 16.00 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи 
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати 
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу.

Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершу-
ється за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведений о 10.00 на 21-й календарний день з дати 
опублікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» у рв фдму 
по івано-франківській області за адресою: м. івано-франківськ, вул. ва-
силіянок, 48, зал засідань.

Кінцевий термін приймання заяв з пакетом документів до них – за 3 робочих 
дні до дати проведення конкурсу. Додаткову інформацію можна отримати у від-
ділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Івано-Франківській області або за 
тел./факсом (0342) 55-25-97.

одеська область
інформація 

рв фдму по одеській області про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди нерухомого державного майна

РВ ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення до-
говору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі 
Одеської митниці Державної фіскальної служби, орган управління – Державна 
фіскальна служба України.

� Назва об’єкта оренди: асфальтове покриття (контрольно-пропускний 
майдан), інв. № 10332180, реєстровий № 39441717.11.ааажал667, за-
гальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., 
Білгород-Дністровський р-н, Білгород-Дністровський – Каушани, пп «Староко-
заче». Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 25 433,00 грн (двадцять 
п’ять тисяч чотириста тридцять три грн 00 коп.) (без ПДВ).

стартова орендна плата за базовий місяць оренди – квітень 2016 р. – 
847,77 грн (вісімсот сорок сім грн 77 коп.) (без Пдв).

Основні умови конкурсу: найбільший запропонований розмір місячної оренд-
ної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною пла-
тою; мета використання: розміщення митно-брокерської контори (розміщення 
офіса – контейнера з метою надання послуг митного брокера); строк оренди – 2 
роки 11 місяців; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-
ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, у платіжних до-
рученнях, які оформлює орендар, вказується «Призначення платежу» за зразком, 
який надає орендодавець листом під час укладення договору оренди), надання 
орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; на-
лежне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; за-
безпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і 

№ 
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 
об’єкта оренди

загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

12 Міністерство освіти і науки 
України

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування, 
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42

Нерухоме майно – частина першого поверху 
будівлі гуртожитку № 5

00493706.2.ЦГЧВФИ257 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 63

2,0 22 200,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здій-
снює побутове обслуговування населення

13
Міністерство інформаційної 
політики

00015332, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ», 
м. Київ, вул. Богдана Хмельницького,8/16,
тел. 279-81-52

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення

00015332.1.3. м. Київ, вул. Богдана 
Хмельницького, 8/16

10,0 222 000,00  
станом на 30.04.2016

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, який на-
дає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку

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

псуванню, утримання майна в порядку, передбаченому санітарними нормами та 
правилами пожежної безпеки, підтримування орендованого майна в належному 
стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормаль-
ного фізичного зносу; забезпечення виконання протипожежних вимог стандартів, 
норм, правил, а також вимог та постанов пожежної охорони; забезпечення за-
ходів впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж, а також 
використання з цією метою виробничої автоматики; у будь-який час доби у при-
сутності представника орендаря надати робітникам відомчої пожежної охорони 
балансоутримувача можливість перевірки на об’єкті оренди готовності засобів 
пожежогасіння, пожежної сигналізації та зв’язку; здійснення оплати за надані 
балансоутримувачем протипожежні послуги згідно з діючими тарифами балан-
соутримувача; забезпечення орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт 
оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов догово-
ру; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору 
оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за висновком про вартість, на користь 
балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно по-
новлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було 
застраховано; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендо-
ваного майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати подат-
ку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання 
орендаря у разі припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди 
балансоутримувачу у належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його 
в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балан-
соутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) 
об’єкта оренди з вини орендаря; дотримання правил експлуатації інженерних 
мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством; 
заборона суборенди об’єкта оренди; компенсація переможцем конкурсу витрат 
на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для 
визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір 
оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його отримання, а у 
разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) до-
говір оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від 
надання пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

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

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

відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім роз-
міру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день 
проведення конкурсу; інформація про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента для юридичної особи: документи, що посвідчу-
ють повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові ре-
зультати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості 
за останній звітний період; довідку від претендента про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

відомості про претендента для фізичної особи: копію документа, що по-
свідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним 
чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб – 
підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту 
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним 
в інформації про конкурс, та чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали 
претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На 
конкурс» з відбитком печатки претендента.

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування 
цієї інформації за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, 
кімн. 1113, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 
до 15.00. Кінцевий строк приймання документів на конкурс – не більш ніж за три 
робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.

Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи пре-
тендентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за 
перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на від-
критому засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація 
конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до 
початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено на 21-й календарний день після опубліку-
вання цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 в рв фдму 
по одеській області за адресою: м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 
5-й поверх, кімн. 503.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській 
області за тел. 731-40-59, 731-50-38.

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по Харківській області про підсумки конкурсу  на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 12.07.2016

Переможцем конкурсу на право оренди нерухомого державного майна – 
нежитлових приміщень – кімн. з № 0-1 до № 0-5 та з № 0-7 до № 0-20 у підвалі 
5-поверхової будівлі гуртожитку, інв. № 1032000237, літ. Б-5, загальною площею 
365,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, що перебувають на балан-
сі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 
визнано – ФОП Курцева Т. В.

інформаціЯ Про оренДУ війСЬКовоГо майна
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
7 спортивного клубу управління спорту моу про проведення 

конкурсу на право оренди нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: 7 Спортивний 

клуб Управління спорту Міністерства оборони України, поштова адреса: 09100, 
Київська обл., м. Біла Церква,  бульв. 50-річчя Перемоги, 54г (фактичне розта-
шування: Київська обл., м. Біла Церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 54г).

� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення в 
будівлі (інв. № 139) площею 81,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церк-
ва,  бульв. 50-річчя Перемоги, 54г.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2016 
становить 209 254,00  грн  (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати  становить 2 615,68  
грн (без Пдв) за базовий місяць оренди – квітень 2016 року за умови ви-
користання відповідно до постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 «Про Методику 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» під 
розміщення фітнес клубу. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному 
коригуванню на індекси інфляції. Термін оренди – до трьох років.

� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик пло-
щею 7,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква,  бульв. 50-річчя Пере-
моги, 54г.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.04.2016 
становить  2 800,00  грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати  становить 35,00  грн 
(без Пдв) за базовий місяць оренди – квітень 2016 року за умови вико-
ристання відповідно до постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 «Про Методику 
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» під 
розміщення складу. У подальшому орендна плата підлягає щомісячному кори-
гуванню на індекси інфляції. Термін оренди – до трьох років.

Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання 
об’єктів: 

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 за-
вдатку у розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший (базовий) місяць 
оренди, протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна 
(не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним) та в повному обсязі сплата 
орендної плати з урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку 
комунальних послуг за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих 
договорів з постачальними організаціями (до моменту укладення прямих догово-
рів  відшкодовувати витрати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація 

земельного податку під об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенса-
ція витрат за виконаний звіт з 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 орендо-
давця на суму, не меншу, ніж встановлена за незалежною оцінкою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його призначення та умов догово-
ру 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 конкурсі;  проект договору оренди, підписаний учасником 
конкурсу і завірений печаткою (за наявності); документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; відомості 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 запропонований учасником конкурсу розмір місячної орендної плати 
(відображається в проекті договору оренди).

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

кінцевий термін приймання документів на конкурс – протягом 20 ка-
лендарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою:  09117, 
київська обл., м. біла церква, бульв. 50-річчя Перемоги, 54г.  телефон  
(04563) 6-70-52.

інформація 
санаторію «одеса» служби безпеки україни про проведення конкурсу 
на право укладення договору оренди нерухомого військового майна
� 1. Назва та місце розташування об’єкта оренди: нежитлове приміщення 

господарчого блоку (технічного призначення) санаторію «одеса» сбу за-
гальною площею 249,4 м2 за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52.

Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповід-
но до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – квітень  
2016 року становить 37 526,02 грн без Пдв за умови використання зазна-
ченого майна  для розміщення майстерні, що здійснює технічне обслуговування 
та ремонт автомобілів (20 %).

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на ін-
декси інфляції.

� 2. Назва і місце розташування об’єкта оренди: нежитлове приміщення 
матеріального складу (господарського призначення) санаторію «оде-
са» сбу загальною площею 143,1 м2 за адресою: м. Одеса, Французький 
бульвар, 52.

Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповід-
но до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – квітень  
2016 року становить 8 988,84 грн без Пдв за умови використання зазначе-
ного майна  для розміщення складів (15 %).

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на ін-
декси інфляції.

� 3. Назва і місце розташування об’єкта оренди: приміщення корпусу № 10 
санаторію «одеса» сбу загальною площею 55,2 м2 за адресою: м. Одеса, 
Французький бульвар, 52.

Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відповідно 
до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – квітень 2016 
року становить 5 282,21 грн без Пдв за умови використання зазначеного 
майна  для розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи, з орендною ставкою 8 %.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на ін-
декси інфляції.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Основним критерієм визначення переможця є найбільший запропоно-

ваний розмір орендної плати та можливість підтвердження фінансового ста-
ну орендаря та за умови обов’язкового забезпечення виконання інших умов 
конкурсу.

2. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно з оренд-
ною платою, визначеною за базовий місяць, але не нижчий, ніж на аналогічних 
об’єктах інших форм власності.

3. Компенсація орендодавцю податку за землю під об’єктом оренди та за 
прилеглу територію.

4. Компенсація переможцем конкурсу витрат за виконання незалежної оцінки 
майна протягом 10 днів з моменту оголошення результатів конкурсу.

5. Виконання поточного та капітального ремонту орендованого майна за 
рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

6. Зобов’язання не зберігати і не використовувати на/в орендованому майні 
токсичні, вибухові, наркотичні, радіоактивні речовини і матеріали, забезпечити 
протипожежну безпеку об’єкта оренди.

7. Зобов’язання встановлення приладів обліку комунальних послуг за раху-
нок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними 
організаціями.

8. Зобов’язання щодо дотримання належних умов експлуатації об’єкта 
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню, утримування майна в на-
лежному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду.

9. Зобов’язання виконувати всі необхідні заходи для захисту довкілля з ме-
тою дотримання екологічних норм експлуатації приміщення.

10. Забезпечення зобов’язань орендаря зі сплати орендної плати внесен-
ням завдатку у розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата, який вносить-
ся протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди в рахунок плати за 
останній місяць оренди.

11. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на 
орендоване майно.

12. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих доку-
ментах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі 
орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: конкурсні пропозиції по-
даються в окремому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу. Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 5 
календарних днів до дати проведення конкурсу.

кінцевий термін приймання документів на конкурс: по завершенні 31 
календарного дня  з моменту опублікування цієї інформації. тел. для до-
відок (048)794-79-43, (097) 996-09-92.

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

заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом ФДМУ від 
15.02.2013  № 201 «Про затвердження Переліку документів, які подаються 
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до дер-
жавної власності»;

відомості про учасників конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують по-

вноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установ-
чих документів; звiт про фiнансовi результати учасника конкурсу з урахуванням 
дебіторської i кредиторської заборгованості; довiдку вiд учасника конкурсу про 
те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасникiв, якi є фiзичними особами: копiю документа, що посвiдчує 
особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довiренiсть, ви-
дану представнику фiзичноi особи; посвідчену нотаріусом копію свідоцтва 
про реєстрацію фізичноi особи як суб’єкта пiдприємницькоiї дiяльностi; ви-
тяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців; декларацiю про доходи або завiрену в установленному порядку 
копiю звiту суб’єкта малого пiдприємництва – фiзичної особи – платника 
єдиного податку; в) для всіх учасників: техніко-економічне обґрунтування 
оренди – зобов’язання (пропозицiї) щодо виконання умов конкурсу та за-
безпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдат-
ку), додатковi пропозицii до договору оренди; повiдомлення про засоби 
зв’язку з учасником.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з на-
писом «Для участі в конкурсі по оренді», запечатаному печаткою учасника кон-
курсу (за наявності).

Заяви про участь у конкурсі з пакетом документів до них приймаються 
за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52, санаторій «Одеса» СБ України, 
адміністративний корпус, приймальня начальника.


