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Приватизовано шляхом виКУПУ
вінницька обласТь

Обладнання їдальні (213 одиниць), а саме: плита електрична – 2 од.; електро-
каструля (котел) – 2 од.; стрічка А-6 П-5 – 1 од.; картоплечистка – 1 од.; камера 
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 транспортер – 2 
од.; кип’ятильник 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., за адресою: 
Вінницька обл., Погребищенський р-н, с. Сніжна, вул. Шкільна, 4, яке не увійшло до 
статутного капіталу СВАТ ім. Першої Кінної армії та перебуває на позабалансовому 
рахунку Сніжнянської сільської ради. Приватизовано шляхом викупу юридичною осо-
бою, яка єдина подала заяву на участь в аукціоні в електронній формі, за 13 220,40 
грн, у т. ч. ПДВ – 2 203,40 грн. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні

київська обласТь
1. Адміністративна будівля (колишній медпункт) площею 46,2 м2 за адресою: 

08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 12, що перебуває на балансі 
ПрАТ «Будівельно-монтажне управління № 53» (код за ЄДРПОУ 01037137). Прива-
тизовано юридичною особою за 260 304,00 грн, у т. ч. ПДВ – 43 384,00 грн.

2. Окреме індивідуально визначене майно – вагон-магазин, інв. № 1455, 
за адресою: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Запорізька, 12, що пере-
буває на балансі ПрАТ «Будівельно-монтажне управління № 53» (код за ЄДРПОУ 
01037137). Приватизовано юридичною особою за 32 472,00 грн, у т. ч. ПДВ – 
5 412,00 грн.

рівненська обласТь
Нежитлові приміщення загальною площею 54,5 м2 у будівлі колишньої котельні 

за адресою: Рівненська обл., Сарненський р-н, смт Клесів, вул. Дзержинського, 32, 
що перебуває на балансі ПрАТ «Клесівське ПМК-177». Приватизовано юридичною 
особою за 26 112, 00 грн, у т. ч. ПДВ – 4 532, 00 грн.

київська обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: будівля магазину площею 186,8 м2.
Адреса об'єкта: Київська обл., Баришівський р-н, с. Григорівка, вул. Леніна, 

16/1.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська обл., Баришівський район, 

с. Яблуневе.
Відомості про об'єкт: капітальна окремо розташована будівля загальною пло-

щею 186,8 м2. Дата побудови – приблизно 1960-1970 роки. Конструктивні елемен-
ти: стіни цегляні, частково заповнені металевою обрешіткою; фундаменти цегляні; 
підлога бетонна; віконні та дверні заповнення металеві; покрівля – азбестоцементні 
листи. Будівля підключена до системи електрозабезпечення. Водозабезпечення, 
каналізація та опалення – відсутні. Загальний технічний стан задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 358 200,00 грн, ПДВ: 71 640,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 429 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

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

ведення 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 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 Фонду державного 
майна України 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 42 984,00 грн, що становить 10% від початкової 
ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі 
України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Київській області (призначення платежу: «10 % 
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 42 984,00 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: 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-
вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» (http://nmac.net.ua) 20 вересня 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 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 16 вересня 
2016 року до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду держав-
ного майна України 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 повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об'єкта: будівля магазину площею 192,4 м2.
Адреса об'єкта: 07550, Київська обл., Баришівський р-н, с. Яблуневе, вул. Зо-

ряна, 6а.
Балансоутримувач: Сільськогосподарське товариство з обмеженою відпові-

дальністю «Хмельовик» (код за ЄДРПОУ 00849942).
Адреса балансоутримувача: 07550, Київська область, Баришівський район, 

с. Яблуневе.
Відомості про об'єкт: капітальна окремо розташована будівля загальною площею 

192,4 м2. Дата побудови – приблизно 1960-1970 роки. Конструктивні елементи: стіни 
цегляні; перекриття – залізобетонні панелі; фундаменти бетонні; підлога бетонна, 
викладена кахлем; віконні та дверні заповнення дерев’яні; покрівля – азбестоцемент-
ні листи. Будівля підключена до системи електрозабезпечення. Водозабезпечення, 
каналізація та опалення – відсутні. Загальний технічний стан задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 369 000,00 грн, ПДВ: 73 800,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 442 800,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

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

ведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у 
тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного 

фонд  
державного
майна україни
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www.privatization.gov.ua

майна України 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 Фонду державного 
майна України 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 44 280,00 грн, що становить 10% від початкової 
ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській службі 
України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Київській області (призначення платежу: «10 % 
від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 44 280,00 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: 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Київській області.

аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-
вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» (http://nmac.net.ua) 20 вересня 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 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
nmac.net.ua. Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 16 вересня 
2016 року до 18.00.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду держав-
ного майна України по Київській області за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 
15, к.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.

кіровоградська обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 
152,1 м2.

Адреса об'єкта: 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Завод-
ська, 1.

Балансоутримувач: Приватне акціонерне товариство «Науково-виробниче 
об’єднання «Етал», 28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Заводська, 
1, код за ЄДРПОУ: 05814256.

Відомості про об'єкт: приміщення теслярсько-столярної майстерні площею 
152,1 м2 є частиною одноповерхової цегляної будівлі теслярсько-столярної май-
стерні; до складу приміщень входить приміщення цеху площею 145,5 м2 та підсо-
бне приміщення площею 6,6 м2. Рік будівництва – 1963. Загальний стан приміщень 
незадовільний, потребують проведення ремонтних робіт. Об’єкт розташований 
на території ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «Етал» (у глибині території без 
власного окремого виїзду до доріг загального користування).

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 64 800,0 грн, ПДВ – 12 960,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 77 760,0 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта становить 

7 776,0 грн.
Умови продажу: після укладення договору купівлі-продажу подальше викорис-

тання об’єкта визначає покупець.
Продаж об’єктів здійснюється за грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та кошти при розрахунку за при-

дбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184500900021, код 13747462, 
ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, одержувач – Регіональне відді-
лення ФДМУ по Кіровоградській області.

Грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта вносяться на раху-
нок № 37319062002681, Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 
820172, податковий номер 13747462, одержувач – Регіональне відділення ФДМУ 
по Кіровограській області.

Кінцевий термін прийняття заяв: 19 вересня 2016 року.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним то-

вариством державна акціонерна компанія «національна мережа аукціонних 
центрів» (http://www.nmac.net.ua) 23 вересня 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 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 р. за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Публічного акціонерного товариства 
Державна акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів»: http://
www.nmac.net.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники 
аукціону зобов’язані надіслати на адресу філії «Кіровоградський аукціонний центр» 
Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національна 
мережа аукціонних центрів» (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, офіс 303) оригінали 
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії до-
кументів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитись з об’єктом можна за його місцезнаходженням у робочі дні, 
отримати додаткову інформацію – у Регіональному відділенні ФДМУ по Кірово-
градській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 706, 
тел. (0522) 33-25-79, 33-24-00.

львівська обласТь
інформація 

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

Назва об'єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне складське 
приміщення площею 1 023,5 м2.

Адреса об'єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
 Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Стрий – Інжиніринг», код 

за ЄДРПОУ 01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об'єкт: підземне складське приміщення загальною площею  

1 023,5 м2 (колишній об’єкт цивільної оборони). Фундамент, стіни – бетонні 
блоки, перегородки цегляні; перекриття – залізобетонне; підлоги бетонні; две-
рі металеві; інженерне оснащення – вентиляція примусова, електроосвітлення; 
внутрішнє оздоблення – штукатурення стін та стелі, вапняне пофарбування. Рік 
побудови – 1985.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 284 533,00 грн, ПДВ – 56 906,60 грн.
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 341 439,60 грн.
Земельна ділянка окремо не виділена. Об’єкт розташований на земельній ді-

лянці, яка перебуває в оренді згідно з договором оренди (до 2045 року.)

фДму повіДомляє

регіональне відділення фонду державного майна україни  
по дніпропетровській області  

оголошує реЗульТаТи  
і етапу конкурсного відбору на заміщення вакантної  

посади голови правління ПаТ «дніпрометробуд»
Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 «Про проведення конкурсного 
відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» (зі 
змінами) у РВ ФДМУ по Дніпропетровській області 18 серпня 2016 року відбувся 
І етап конкурсного відбору на заміщення вакантної посади голови правління ПАТ 
«Дніпрометробуд».

На засіданні постійно діючої комісії РВ ФДМУ по Дніпропетровській облас-
ті з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади голови правління ПАТ 
«Дніпрометробуд» (далі – Комісія) прийнято рішення допустити до участі в кон-
курсному відборі Бутенка Олександра Олександровича та Тарана Станіслава 
Олександровича.

Засідання комісії, на якому будуть розглянуті конкурсні пропозиції учас-
ників конкурсного відбору, відбудеться 16 вересня 2016 року об 11.00 за 
адресою: м. дніпропетровськ, вул. центральна, 6, кімн. 37.
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фдму – 25 років

Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; питання землекорис-

тування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно 
з чинним законодавством; подальше відчуження об’єкта приватизації до повної 
сплати його вартості можливе лише за згодою органу приватизації, який здійснює 
контроль за виконанням умов договору купівлі-продажу.

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

Сума грошових коштів – 34 143,96 грн у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта 
вноситься на рахунок № 37316080000840 в ДКСУ, МФО 820172. Одержувач коштів – 
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 вересня 2016 року 
до 16.00.

аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «україн-
ська міжрегіональна спеціалізована» 23 вересня 2016 року. Час початку тор-
гів – 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 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 р. за № 1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на електронну адресу: http://uisce.com.ua, 
e-mail: office@uisce.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації за-
яви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу товарної біржі «Українська 
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а) оригінали 
заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії 
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. 
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підля-
гають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної 
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 17 квітня 1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 
червня 1998 року за № 400/2840 (зі змінами).

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. Костянтинівська, 2а), тел. (044) 
337-23-61, 337-23-62 та в РВ ФДМУ по Львівській області (м. Львів, вул. Січових 
Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032)261-62-14).

одеська обласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни 
в електронній формі об’єкта державної власності – єдиного 
майнового комплексу державного підприємства «науково-

дослідний та конструкторсько-технологічний інститут 
 холодильної техніки і технології «агрохолод»

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

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

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

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

Відомості про об’єкт приватизації.
Підприємство розташовано в Комінтернівському районі (на території Фонтан-

ської сільської ради), на відстані 2 км від м. Одеси.
До складу ЄМК входять будівлі та споруди загальною площею 24,5 тис. м2, 

у тому числі:
будівлі: корпусу № 1 (літ. А,А1) загальною площею 15 943 м2, до якого входять 

дві адміністративної будівлі, гальванічний цех, конденсаторна дільниця, три діль-
ниці механообробки, енергодільниця, підсобні приміщення; корпусу № 2 (літ. В, 
В1) з підсобними приміщеннями загальною площею 1188,1 м2; корпусу № 1а (літ. 
Ж) з підсобним приміщенням загальною площею 90,4 м2; корпусу № 3 (літ. З) з 
підсобними приміщеннями загальною площею 390,5 м2;

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

машини, обладнання, інвентар – 36 одиниць.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 4,6 га, під-

приємство забезпечено під’їзними автошляхами, системами водопостачання та 
водовідведення, енергозабезпеченням, територія огороджена. Технологічне об-
ладнання демонтоване і на підприємстві відсутнє.

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

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

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

ди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство 
не здійснює.

Статутний капітал становить 1 500,0 тис. грн.
Заборгованість станом на 30.06.2016: дебіторська – 0,6 тис. грн, кредитор-

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

Чисельність працюючих: 5 осіб, у тому числі: директор, головний бухгал-
тер, головний інженер, 2 одиниці обслуговуючого персоналу, кількість робочих 
місць – 5.

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

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

2. Ураховуючи відсутність матеріально-технічної бази та трудових ресурсів збе-
реження профілю роботи ДП НДКТІХТТ «Агрохолод» не передбачається. Покупець 
самостійно вирішує подальшу спеціалізацію використання об’єкта.

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

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

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

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

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

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

3.6. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-
передачі погашення кредиторської заборгованості станом на 30.06.2016 у сумі  
5 655,6 тис. грн, у тому числі із заробітної плати – 852,2 тис. грн, до бюджету – 2348,3 
тис. грн, Пенсійного фонду та позабюджетного фонду – 1 566,2 тис. грн, інші поточні 
зобов’язання – 888,9 тис. грн та погашення кредиторської заборгованості, яка буде 
визначена за період з 30.06.2016 по дату підписання акта приймання-передачі.

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

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

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

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

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 вересня 2016 року.
аукціон за методом зниження ціни в електронній формі буде проведено 

Публічним акціонерним товариством державна акціонерна компанія «на-
ціональна мережа аукціонних центрів» 30 вересня 2016 року, час початку 
внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення 
внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 14.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться відповідно 
до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації 
на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 заяв, подаються в електронному вигляді 
до Публічного акціонерного товариства Державна акціонерна компанія «Національ-
на мережа аукціонних центрів» на електрону адресу: http:// nmac.net.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Публічного акціонерного товариства Державна 
акціонерна компанія «Національна мережа аукціонних центрів» (65039, м. Одеса, 
вул. Транспортна, кв. 82/83) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках 
та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також 
докази надсилання цих документів.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні ФДМУ по 
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, 
каб. 1109, за телефонами 731-50-36, 728-72-62.

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі єдиного майнового 

комплексу державного підприємства «енергомонтажний  
поїзд № 754»( разом із земельною ділянкою)

Назва об'єкта приватизації: єдиний майновий комплекс Державного підпри-
ємства «Енергомонтажний поїзд № 754»(разом із земельною ділянкою).

Адреса об’єкта приватизації: 65039, м. Одеса, вул. Семінарська, 15а.
Код об’єкта за ЄДРПОУ: 01387828.
Вид діяльності підприємства: електромонтажні роботи, будівництво житлових 

і нежитлових будівель, інші будівельно-монтажні роботи.
Відомості про об’єкт приватизації.
До складу ЄМК входять контора за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 15а 

та виробнича база за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт Авангард, 
вул. Базова, 5. Контора підприємства площею 147,2 м2 розташована в частині 
підвальних приміщень 5-поверхового житлового будинку за адресою: м. Одеса, 
вул. Семінарська, 15а. До складу виробничої бази ЄМК входять будівлі та споруди 
загальною площею 1 507,0 м2, у тому числі:

будівлі: контора – червоний куток (літ. А) загальною площею 129,7 м2, рік введення 
в експлуатацію – 1973, одноповерхова дерев’яна каркасно-щитова конструкція; гараж 
(літ. Б) загальною площею 391,2 м2, рік введення в експлуатацію – 1976, одноповер-
ховий, кам’яний; склад цегляний (літ. В) загальною площею 184,1 м2, рік введення в 
експлуатацію – 1964; ґанок (літ. в) загальною площею 38,6 м2, рік введення в експлуа-
тацію – 1973; навіс металевий (літ. Г) загальною площею 229,1 м2, рік введення в екс-
плуатацію – 2008; цех-склад для побутових робіт кам’яний (літ. Д) загальною площею 
193,1 м2, рік введення в експлуатацію – 1989; склад РУХ-20 кам’яний (літ. Е) загальною 
площею 246,9 м2, рік введення в експлуатацію – 1964; ремонтна кам’яна (літ. Ж) за-
гальною площею 325,6 м2, рік введення в експлуатацію – 1976; навіс металевий (літ. 
З) загальною площею 216,1 м2, рік введення в експлуатацію – 2008; кузня кам’яна (літ. 
И) загальною площею 36,4 м2, рік введення в експлуатацію – 1964;

споруди: №1-6: огорожа з воротами; вимощення;
транспортні засоби, машини, обладнання, інвентар – 38 одиниць.
Майно підприємства розташовано на земельній ділянці площею 1,4305 га 

у районі 7-го км Овідіопольської дороги, забезпечено під’їзними автошляхами, 
енергозабезпеченням, територія огороджена.

Відомості про земельну ділянку: площа – 1,4305 га. Кадастровий номер: 
5123755200:02:002:0614. Категорія земель: землі промисловості. Цільове призна-
чення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємства. Обмеження та обтяження на земельну ділянку відсутні.

Основні показники діяльності підприємства.
Підприємство не здійснює виробничу діяльність з 2014 року. Викиди та ски-

ди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище підприємство 
не здійснює.

Статутний капітал становить 132,0 тис. грн. Збитки за І півріччя 2016 року –  
1 270,4 тис. грн.

Чисельність працюючих – 7 осіб, у тому числі: начальник, головний бухгалтер, 
5 одиниць робітників, кількість робочих місць – 7.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 8 175 833,33 грн (вісім мільйонів 
сто сімдесят п’ять тисяч вісімсот тридцять три грн 33 коп.), у т. ч. :

майна ЄМК – 3 330 000,00 грн (три мільйони триста тридцять тисяч грн 00 коп.); 
земельної ділянки – 4 845 833,33 грн (чотири мільйони вісімсот сорок п’ять тисяч 
вісімсот тридцять три грн 33 коп.).

ПДВ – 1 635 166,67 грн (один мільйон шістьсот тридцять п’ять тисяч сто шіст-
десят шість грн 67 коп.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з Пдв – 9 811 000,00 грн (дев’ять 
мільйонів вісімсот одинадцять тисяч грн), у т.ч.:

майна ЄМК – 3 996 000,00 грн (три мільони дев’ятьсот дев’яносто шість тисяч 
сто грн), земельної ділянки – 5 815 000,00 грн (п’ять мільйонів вісімсот п’ятнадцять 
тисяч грн).

Умови продажу об’єкта:
1. Профіль діяльності підприємства покупець вирішує самостійно.
2. Покупець є правонаступником всіх прав та обов’язків державного підпри-

ємства.
3. Не допускати звільнення працівників приватизованого підприємства з іні-

ціативи нового власника протягом шести місяців від дня переходу до нього права 
власності за винятком звільнення на підставі п.6 статті 40 Кодексу законів про 
працю України, або вчинення працівником дій, за які законодавством передба-
чено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40, статті 41 Кодексу законів 
про працю України.

4. Забезпечити протягом одного року з моменту переходу права власності:
4.1. соціальні гарантії працівникам згідно з вимогами трудового законодавства;
4.2. вимоги природоохоронного законодавства до користування об’єктом;
4.3. не допускати заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фон-

дами усіх рівнів.
5. Здійснити необхідні заходи щодо вилучення ДП «Енергомонтажний поїзд 

№ 754» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців та анулювати печатки і штампи державного підприємства в установленому 
законодавством порядку протягом 6 місяців.

6. Здійснити передачу документів ДП «Енергомонтажний поїзд № 754», які 
підлягають постійному зберіганню, до державного архіву міста Одеси протягом 
6 місяців.

7.Покупець зобов’язаний протягом року після набуття права власності на об’єкт 
здійснити державну реєстрацію нерухомого майна, що входить до складу об’єкта 
приватизації, та земельної ділянки згідно з чинним законодавством України.

8. Забезпечити протягом 30 календарних днів після підписання акта приймання-
передачі погашення кредиторської заборгованості станом на 30.06.2016 у сумі  
3 284,0 тис. грн, у т. ч. прострочена заборгованість із заробітної плати – 779,3 тис. 
грн, до Пенсійного фонду – 1 015,2 тис. грн, до бюджету – 1 188,2 тис. грн, інші поточні 
забов’язання – 301,3 тис. грн, та погашення кредиторської заборгованості, яка буде 
визначена за період з 30.06.2016 по дату підписання акта приймання-передачі.

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

Грошові кошти у розмірі 981 100,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р 
№ 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 03 жовтня 2016 р. до 
17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-
ною біржею 7 жовтня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій 
(закінчення аукціону) – 14.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 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 доку-
ментів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Української 
універсальної біржі на електрону адресу: http://.uub.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (65012, м. Одеса, 
вул. Ясна, 12) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним 
чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази над-
силання цих документів.

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати в регіональному відділенні ФДМУ по 
Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, 
каб. 1109, за телефонами 731-50-36, 728-72-62.

харківська обласТь
інформація 

про повторний 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: ПрАТ «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 у 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. 
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 152 300,00 грн, ПДВ – 30 460,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхід-

ні 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 приватиза-
ції до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після 
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з Регіональним відділенням 
ФДМУ по Харківській області.

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

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

Грошові кошти в розмірі 18 276,00 грн, що становить 10 відсотків від початкової 
ціни об’єкта приватизації, перераховуються Регіональному відділенню ФДМУ по 
Харківській області на р/р №37310053001203 в ДКСУ у Харківській області, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 23148337, одержувач коштів: Регіональне відділення ФДМУ 
по Харківській області.

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

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних 
центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну адресу dak.nmac@gmail.com. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, 
Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, 
а також докази надсилання цих документів.

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

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ дак «національна 
мережа аукціонних центрів» 23 вересня 2016 року, час внесення цінових 
пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 16.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 19 вересня 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 ПАТ ДАК «Національна мережа аук-

ціонних центрів» (02660, Київ, вул. Євгена Свестюка, 15, тел. (044) 541-15-74) та в 
Регіональному відділенні 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 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. Питання 

землекористування покупець вирішує самостійно.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 100 440,00 грн. 
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 83 700,00 грн, ПДВ – 16 740,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
1. Надавати Регіональному відділенню ФДМУ по Харківській області необхід-

ні 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 приватиза-
ції до моменту зняття з контролю договору купівлі-продажу можливі тільки після 
повної сплати за об’єкт приватизації за погодженням з Регіональним відділенням 
ФДМУ по Харківській області.

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

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

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

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

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді до ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних 
центрів» (веб-сайт nmac.net.ua.) і на електронну адресу dak.nmac@gmail.com. Про-
тягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані 
надіслати на адресу ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (02660, 
Київ, вул. Євгена Сверстюка, 15) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох при-
мірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, 
а також докази надсилання цих документів.

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

аукціон в електронній формі буде проведено ПаТ дак «національна 
мережа аукціонних центрів» 30 вересня 2016 року, час внесення цінових 
пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 26 вересня 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 ПАТ ДАК «Національна мережа аук-

ціонних центрів» (02660, м. Київ, вул. Євгена Свестюка, 15, тел. (044) 541-15-74) та 
в Регіональному відділенні ФДМУ по Харківській області (м. Харків, вул. Гуданова, 
18, 3-й поверх, кімн. 304, тел. (057) 704-07-36 ).

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

сумська обласТь
інформація 

рв фдму по сумській області про проведення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу  

об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою
Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із землеустрою 

з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою (встановлення 
розміру та меж земельної ділянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними зем-
левласниками та землекористувачами, закріплення меж земельної(них) ділянки(нок) 
межовими знаками, проведення робіт з присвоєння кадастрового номера земельній 

ділянці, погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому 
порядку, отримання позитивного висновку державної експертизи щодо розробленої 
документації із землеустрою та витягу з Державного земельного кадастру, підготовка 
інших документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою:
� Об’єкт № 1: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сум-

ська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незавер-
шеного будівництва державної власності – виробничий корпус загальною 
площею 4 372,6 м2, балансоутримувач відсутній.

� Об’єкт № 2: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: Сум-
ська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт незаверше-

ного будівництва державної власності – адміністративно-побутовий корпус 
загальною площею 887,7 м2, балансоутримувач відсутній.

�  Об’єкт № 3: землеустрою підлягає земельна ділянка за адресою: 
Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, 10, на якій розташований об’єкт не-
завершеного будівництва державної власності – склад готової продукції 
та заглиблений склад інвентарю і обладнання загальною площею 56,5 м2, 
балансоутримувач відсутній.

розмір вищезазначених земельних ділянок буде визначатися у процесі 
проведення робіт із землеустрою.

Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 25.11.2009 
№ 1853, наказ ФДМУ від 29.08.2014 № 2215, лист Конотопської міської ради від 
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

04.08.2016 № 01-24/2219 – про надання дозволу на розроблення землевпоряд-
ної документації.

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

Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській 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 змі-
нами (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 відпо-
відність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до вико-
навців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про його досвід 
роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у якому, зокрема, 

має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити 
претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік доку-
ментів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; 
згода на обробку персональних даних (відповідно до додатка 4 до Положення) 
для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі з відбору 
виконавців робіт із землеустрою.

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

Конкурсну документацію претенденти подають до відділу управління персона-
лом та організаційного забезпечення РВ ФДМУ по Сумській області (кімн. 9).

Останній день подання конкурсної документації – 26.09.2016 до 17.15.
конкурс відбудеться 03.10.2016 о 10.00 за адресою: рв фдму по сум-

ській області, м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. 
Місцезнаходження комісії: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, РВ ФДМУ по Сум-

ській області. Телефон для довідок (0542) 36-21-83.

ЗаПоріЗька обласТь
інформація 

рв фдму по Запорізькій 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: причал № 1 довжиною 189 м, причал № 2 

довжиною 187 м, причал № 3 довжиною 140,4 м, причал № 4 довжиною  
140,4 м, причал № 5 довжиною 218,35 м, причал № 6 довжиною 132 м, при-
чал № 7 довжиною 177 м, причал № 8 довжиною 177 м, причал № 9 довжи-
ною 145,9 м. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м Бердянськ, 
вул. Горького, 6. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладання договору 
оренди. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Адміністрація морських 
портів України». Платник робіт з оцінки: ДП «Бердянський морський торговельний 
порт». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні 
телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 
226-07-50 (66). Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@
spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

� 2. Назва об’єкта оцінки: комплекс будівель та споруд, у складі: будівля, 
літ. а-4, а1-2, загальною площею 2 853,6 м2; будівля, літ. б-2, загальною 
площею 1 694,2 м2; будівля, літ. ж, загальною площею 557,5 м2; споруда, 
літ. в, загальною площею 336,7 м2; споруда, літ. д, загальною площею 
318,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, о. Хортиця, вул. На-
укове містечко, буд. 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди. Балансоутримувач майна: ДП Управління справами Фонду державно-
го майна України. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Ресторан «Хортиця». Дата оцінки: 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.08.2016. Контактні телефони: відділ 
оренди державного майна (061) 226-07-87 (89), відділ оцінки (061) 226-07-50 (66). 
Електронна адреса РВ ФДМУ по Запорізькій області: modemna_23@spfu.gov.ua. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Запорізькій області.

Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, скрі-
плений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарю-
вання, що проводив оцінку.

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

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які 
діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно 
до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну ді-
яльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що 
відповідають об’єкту оцінки. Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки та підписання звіту про оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію 
оцінювача стосовно об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача, виданими згід-
но із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 
діяльність в Україні».

Претендентам потрібно подати разом із супровідним листом конкурсну доку-
ментацію в запечатаному конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки 
та дату проведення конкурсу) по кожному об’єкту оцінки окремо:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення); копія сертифі-
ката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; копії кваліфікацій-
них документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до 
проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копії документів, перед-
бачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); інформа-
ція 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 май-
на та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення); 3) конкурсну 
пропозицію претендентів, 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 у календарних днях, який не по-
винен перевищувати 5 календарних днів.

Претенденти, що подали документи на конкурсний відбір СОД в одному кон-
верті на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть. У разі 
невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання 
претендент до участі в конкурсі не допускається.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 69001, м. Запоріжжя, 
вул. Перемоги, 50, каб. № 22, каб. №16. Телефони для довідок: (061) 226-07-50, 
226-07-66, 226-07-79.

аПараТ фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
� Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка площею 0,2649 га, що роз-

ташована за адресою: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4а (державний акт на право по-
стійного користування земельною ділянкою від 20.02.2012 серія ЯЯ № 389720, 
кадастровий номер 8000000000:85:389:0007). Найменування балансоутримува-
ча об’єкта оцінки: Департамент господарського забезпечення Служби безпеки 
України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4а, тел. (044) 
271-73-61. Мета проведення оцінки: проведення процедури організації будів-
ництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей.

Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу 
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти не-
завершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком, од.: –. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн: –.

Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 0,2649 га. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Київ, вул. Боричів Тік, 4а. Цільове при-
значення земельної ділянки: будівництво житлового будинку. Правовий режим 
земельної ділянки: постійне користування (державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою від 20.02.2012 серія ЯЯ № 389720, кадастро-
вий номер 8000000000:85:389:0007). Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки станом на 08.07.2015, тис. грн: 7 273, 578.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде 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).

Замовник та платник послуг з оцінки – Служба безпеки України.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповід-

но до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо 
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) 
тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які є суб’єктами оціночної 
діяльності у сфері оцінки земель відповідно до статті 6 Закону України «Про 
оцінку земель».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 5 років (для проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок).

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

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 10 000,00 гривень.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: земельна ділянка на праві влас-

ності як окремий об’єкт оцінки або у складі об’єкта оцінки.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-

штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або без-

посередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 6 вересня 2016 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на 
участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться в приміщенні фонду державного майна україни 

(01133, м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 12 вересня 2016 р. о 14.00.

інформація 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
� 1. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій публічного акціонерного 

товариства (далі – ПаТ) «миколаївська Тец» у кількості 249 833 540 шт., що 
становить 99,9123 % статутного капіталу товариства, що підлягає продажу за 
конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону відповідно до 
додатка 21 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2013 № 204-р 
«Про затвердження планів розміщення акцій підприємств паливно-енергетичного 
комплексу» (із змінами). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», Каботажний спуск, 
18, м. Миколаїв, 54020; тел./факс (0512) 36-20-40. Мета проведення оцінки: при-
ватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропонування 
ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу 
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua.

Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»: 35.11 – ви-
робництво електроенергії. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», од.: основних 
засобів – 1 333; нематеріальних активів – 10; незавершеного будівництва – 4. 
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПАТ «Миколаївська ТЕЦ», тис. грн:  
62 513,200. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій станом на 30.06.2016, тис. грн: основних засобів – 35 667,00; немате-
ріальних активів – 157,00; незавершеного будівництва – 2 395,00.

Кількість земельних ділянок: 5. Розмір земельних ділянок, усього: 11,7541 га. 
Місце розташування земельних ділянок: 1 та 2 – Каботажний спуск, 18 та Каботаж-
ний спуск, м. Миколаїв (дві ділянки поряд); 3 – вул. Слобідська, 99, м. Миколаїв; 
4 – вул. Новозаводська, м. Миколаїв; 5 – Внутрішньоквартальний проїзд, м. Ми-
колаїв. Цільове призначення земельних ділянок: землі промисловості. Правовий 
режим земельних ділянок: комунальна власність. Нормативна грошова оцінка 
земельних ділянок, тис. грн: – .

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
� 2. Назва об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного акціонер-

ного товариства (далі – ПраТ) «івано-франківський локомотиворемонтний 
завод» у кількості 77 859 520 шт., що становить 99,5 % статутного капіталу 
товариства, що підлягає продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни 
за принципом аукціону відповідно до додатка 5 до розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 03.09.2014 № 861-р «Деякі питання приватизації» (із змінами). 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: –. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод», вул. Залізнична, 
22, м. Івано-Франківськ, 78018; тел./факс (03422) 2-53-70. Мета проведення оцін-
ки: приватизація шляхом продажу пакета акцій за конкурсом з відкритістю пропо-
нування ціни за принципом аукціону.

Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. Телефакс замовника конкурсу 
(044) 286-79-85. Електронна адреса замовника конкурсу: ari@spfu.gov.ua. 

Види економічної діяльності (коди КВЕД) ПрАТ «Івано-Франківський локомоти-
воремонтний завод»: 33.17 – ремонт і технічне обслуговування інших транспорт-
них засобів. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 

засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком ПрАТ «Івано-Франківський локомотиворемонтний 
завод», од.: будівлі – 157; обладнання – 1 235; транспортні засоби – 37; інвен-
тар, інструменти – 337; малоцінні нематеріальні (матеріальні) активи – 679; 
нематеріальні (матеріальні) активи – 18; незавершені капітальні інвестиції – 3. 
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) ПрАТ «Івано-Франківський локо-
мотиворемонтний завод»:, тис. грн: 19 562,80. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.07.2016, тис. 
грн: будівлі – 11 409,00; обладнання – 2 678,00; транспортні засоби – 173,00; 
інвентар, інструмент – 44,00; нематеріальні (матеріальні) активи – 779,00; не-
завершені капітальні інвестиції – 26,00.

Кількість земельних ділянок: 1. Розмір земельної ділянки, усього: 9,69 га. 
Місце розташування земельної ділянки: вул. Залізнична, 22, м. Івано-Франківськ, 
78018. Цільове призначення земельних ділянок: землі залізничного транспорту. 
Правовий режим земельних ділянок: постійне користування. Нормативна гро-
шова оцінка земельних ділянок, тис. грн: 94 195,777.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде 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).

Замовник та особа – платник робіт з оцінки – Фонд державного майна Укра-
їни (01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9).

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповід-
но до Положення застосовується Фондом державного майна України, якщо 
вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) 
тисяч гривень.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинно-
го сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження 
практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 2 «Оцінка цілісних 
майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності», спеціалізацією 
2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім прав на об’єкти інтелектуальної власності)».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 10 років (для оцінки цілісних майнових комп-
лексів, паїв, цінних паперів майнових прав та нематеріальних активів).

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інфор-
мація 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.

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – 100,00 тис. грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом по-

штового відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпо-
середньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 6 вересня 2016 р.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого по-
дано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який 
подає заяву. 

Телефон для довідок (044) 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни (01133, 

м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303) 12 вересня 2016 р. о 14.00.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-документального 
та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. № 9) до 
07.09.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 13.09.2016  
о 10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач

Платник ро-
біт з оцінки 

об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

8,8 м. Київ, вул. Димитрова, 5, 
корпус № 10-А

ДП «НДІ «Квант» ФОП Вознюк 
В. В.

31.08.16

2 Нежитлове 
приміщення

129,4 м. Київ, вул. Народного 
Ополчення, 5а, корпус № 2

ДП МОУ «Центральний 
проектний інститут»

ТОВ «Енерго-
сервіс»

31.07.16

3 Нерухоме 
майно

23,45 м. Київ, вул. Академіка За-
болотного, 21

Клінічна лікарня «Фео-
фанія» ДУС

ТОВ «Polis-
Med»

31.08.16

4 Майданчик 130,0 м. Київ, вул. Здолбунів-
ська, 2

ДП «Київський держав-
ний завод «Буревісник»

ТОВ «Сітігаз 
груп»

30.09.16

� 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

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нежитлове при-
міщення

69,1 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

ДП «Укрсервіс Мінтрансу» КП «Морська 
пошуково-
рятувальна 
служба»

31.08.16

2 Частина даху 15,0 м. Київ, просп. 
Комарова, 1

Національний авіаційний 
університет

ПрАТ «МТС 
Україна»

31.08.16

3 Нежитлове при-
міщення

24,9 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 1, 
корпус №6

ДП «Національний центр 
Олександра Довженка»

ФОП Красо-
вицька Л. Є.

31.08.16

4 Нерухоме майно 18,0 м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 68

ДП «НДІБМВ» ФОП Дани-
ленко Р. В.

31.08.16

5 Частина нежитло-
вого приміщення

7,34 м. Київ, вул. Під-
гірна, 1

Національна академія ста-
тистики, обліку і аудиту

ФОП Гуцулюк 
О. М.

31.08.16

6 Нерухоме майно 30,0 м. Київ, вул. Кос-
тянтинівська, 68

ДП «НДІБМВ» ФОП Рябчун 
П. О.

31.08.16

7 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Літ-
ня, 25

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

8 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0  м. Київ, просп. 
Червонозоря-
ний, 3 

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

9 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ва-
сильківська, 36

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

ФОП Богда-
нов Г. К.

31.08.16

10 Нерухоме майно 13,0 м. Київ, бульв. Л. 
Українки, 26

ДП «Державний науково-
дослідний та проектно-
вишукувальний інститут 
«НДІпроектреконструкція»

ТОВ «Інфор-
макс»

31.08.16

11 Нежитлове при-
міщення

388,4 м. Київ, вул. Фіз-
культури, 1

Національний університет 
фізичного виховання і спорту 
України

ТОВ «Вестком 
Юкрейн»

31.08.16

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач
Платник 

робіт з оцінки 
об’єкта

Орієн-
товна 
дата 

оцінки
1 Частина даху та 

нежитлового при-
міщення

13,0 (у т. ч.  
3,0 та 10,0)

м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 115/3

НТУУ «Київський полі-
технічний інститут»

ПрАТ  
«Київстар»

31.08.16

2 Частина даху та 
нежитлового при-
міщення

17,0 (у т. ч.  
3,0 та 14,0)

м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 72

Національний уні-
верситет харчових 
технологій

ПрАТ  
«Київстар»

31.08.16

3 Частина нерухо-
мого майна

19,9 м. Київ, вул. Чер-
воноармій-
ська, 69

Українське державне 
аерогеодезичне під-
приємство «УкрДАГП»

ТОВ «Гео-
принт»

31.10.16

конкурси відбудуться 12 вересня 2016 року о 15.00 у рв фдму по м. киє-
ву за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 5 вересня 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 потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 12 вересня 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 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).

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 та нерухоме 
майно (частина нежитлового приміщення та частина нерухомого майна) є: окремі 
будівлі, приміщення, частини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки частина даху та нежитлового примі-
щення є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних 
операторів та рекламних носіїв.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки майданчик є: майданчик.

ПідсУмКи
інформація 

рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 22.04.2016

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання 
послуг з оцінки об’єкта приватизації та об’єктів оренди визнано:

по будівлі овочесховища загальною площею 104,5 м2 разом із земельною 
ділянкою за адресою: Рівненська обл., Острозький р-н, с. Оженин, вул. Завод-
ська, 1ж – суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Експертна фірма. Нива-Експерт». 
Строк надання послуг з оцінки – 14 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 5 100,00 грн;

по нежитлових приміщеннях будівлі площею 17,1 м2 за адресою: Рівненська обл., 
Дубенський р-н, с. Іванне, вул. Шкільна, 9, що перебувають на балансі Рівненської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», – ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк надання послуг з 
оцінки – 8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн;

по нежитлових приміщеннях будівлі площею 34,0 м2 за адресою: Рівненська 
обл., Рокитнівський р-н, с. Борове, вул. Центральна, 25, що перебувають на ба-
лансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта», – ПП «Експерт-Рівне». Строк на-
дання послуг з оцінки – 8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки 
–1 800,00 грн;

по нежитлових приміщеннях будівлі площею 13,0 м2 за адресою: Рівненська 
обл., Рокитнівський р-н, с. Дерть, вул. Подол, 3, що перебувають на балансі Рів-
ненської дирекції УДППЗ «Укрпошта» – ПП «Експерт-Рівне». Строк надання послуг 
з оцінки – 8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;

по нежитлових приміщеннях будівлі площею 43,4 м2 за адресою: Рівненська 
обл., Рокитнівський р-н, с. Остки, вул. 1 Травня, 11, що перебуває на балансі Рів-
ненської дирекції УДППЗ «Укрпошта» – ПП «Експерт-Рівне». Строк надання послуг 
з оцінки – 8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 800,00 грн;

по нежитлових приміщеннях будівлі площею 14,2 м2 за адресою: Рівненська 
обл., Рокитнівський р-н, смт Томашгород, вул. Залізнична, 8, що перебуває на 
балансі Рівненської дирекції УДППЗ «Укрпошта» – ПП «Експерт-Рівне». Строк 
надання послуг з оцінки – 8 календарних днів. Вартість надання послуг з оцін-
ки – 1 800,00 грн;

по частині приміщення третього поверху виробничого корпусу (кабінет  
№ 313) площею 98,4 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 94 , що перебуває 
на балансі Державне підприємство «Бурштин України» – ПП «Експерт-Рівне». 
Строк надання послуг з оцінки – 9 календарних днів. Вартість надання послуг з 
оцінки – 1 950,00 грн.

Продовження рубрики на стор 8.
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оГолошення Про намір Передати дерЖавне маЙно в орендУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

волинська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління  Балансоутримувач 

(код ЄДРПОУ, юридична адреса, контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною 
оцінкою, грн 

максимально можли-
вий строк оренди мета використання 

1 Державне агентство рибно-
го господарства України

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

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

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

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

– 1 062 724,00 2 роки 364 дні Для рибогосподарської  
діяльності

2 Державна служба статисти-
ки України

02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 
43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел.  (0332) 78-56-71

Частина адміністративної будівлі «А-9» 02359662.1. АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м.Луцьк,  
вул. Шопена, 12., 

18,7 94 155,00 2 роки 364 дні Для розміщення майстерні з 
ремонту одягу

3 Державна служба статисти-
ки України

02359662, Головне управління статистики у Волинській області, 
43025, м. Луцьк, вул. Шопена, 12, тел. (0332) 78-56-71

Частина адміністративної будівлі «А-9» площею 
10,8 м2

02359662.1. АААДЕЕ767 43025, Волинська обл., м. Луцьк, 
вул. Шопена, 12

10,8 64 449,00 2 роки 364 дні Для розміщення офіса

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

дніПроПеТровська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України 

37664469, Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», 
м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 11, тел. (056) 409-06-06

Нежитлові вбудовані при-
міщення

37664469.1.РШШМВД256 м. Кривий Ріг, пл. Визво-
лення, 2

49,13 149 052,00 2 роки 11 місяців Розміщення автошколи з навчання водіїв (погодинно) 

2 Державне космічне 
агентство України

24228794, Національний центр аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова, м. Дніпропе-
тровськ, просп. Гагаріна, 26д, тел. 713-57-56

Нежитлове вбудоване 
приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, просп. 
Гагаріна, 26д

14,3 123 495,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що провадить діяль-
ність у сфері права 

3. Міністерство освіти і 
науки України

39568620, Університет митної справи та фінансів, 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Дзержин-
ського, 2/4, тел. 47-17-91

Частина нежитлового вбу-
дованого приміщення

Інформація відсутня м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 2/4

9,0 108 063,00 1 рік Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню 
послуг із ксерокопіювання документів та торговельного об’єкта 
з продажу канцтоварів для навчального закладу

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

донецька обласТь
оголошення 

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

 № 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна  
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

26593428, Маріупольський державний університет, 87500, Доне-
цька область, м. Маріуполь, просп. Будівельників, 129а, тел. (0629) 
53-22-70 

Частина нежитлового вбудованого при-
міщення на першому поверсі гуртожитку 

26593428.6.ФЦПШЛО002 Донецька обл., м. Маріуполь, 
просп. Будівельників, 52

2,0 7 129,00
станом на 31.03.2016

2 роки 11 місяців Розміщення операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають 
послуги з доступу до Інтернету (телекомунікаційного обладнання) 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, рв фдму по донецькій області. Заяви подаються в 
окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місця знаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до ви-
мог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (057) 704-17-36.

жиТомирська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

39891833, Житомирський технологічний коледж Київського національного університету 
будівництва і архітектури, 10029, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 37, 
тел. 47-31-72, 22-12-42

Частина нежитлового приміщення вестибуля на 
1-му поверсі будівлі навчального корпусу № 1 

002275926.1.АААБИВ150 м. Житомир, вул. Не-
бесної Сотні, 37 

5,0 24 795,00 До 3 років Організація торгівлі продовольчими товарами 
(кава, чай) без реалізації товарів підакциз-
ної групи 

2 Міністерство освіти 
і науки України

05407870, Житомирський державний технологічний університет, м. Житомир, вул. Черня-
ховського, 103, тел.  тел.47-38-33

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі в будів-
лі навчального корпусу

05407870.1.ЧВДЕКЕ033 м. Житомир, 
вул. Чуднівська, 103 

36,8 126 960,00 До 3 років Надання поліграфічних послуг

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

ЗакарПаТська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по Закарпатській області про намір передати в оренду об’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 
внутрішніх справ 
України

08734492, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністер-
ства внутрішніх справ України по Закарпатській області», Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12, тел./факс: (0312) 64-36-98

Вбудовані приміщення (поз. 113, 114, 
115 на плані) на першому поверсі будівлі 
літ. А/ поліклініки, лікарні літ. А, А/, Д

– Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 12 21,0 123 911,00 2 роки 11 місяців Розміщення благодійної організації на площі, 
що не використовується для провадження під-
приємницької діяльності

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, рв фдму по Закар-
патській 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».

київська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по київській області про намір передати в оренду об’єкти державної власності, 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 об’єкта реєстровий номер майна місцезнаходження пло-
ща, м2

вартість згідно з незалежною оцін-
кою без урахування ПДВ, грн строк оренди мета використання

1 Міністерство інфраструкту-
ри України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» 

Приміщення № 3 складу тимчасового збе-
рігання № 8 вантажного термінала – Київська обл., м. Борис-

піль, Аеропорт
13,5 227 300,00 2 роки  

11 місяців
Розміщення пункту міжнародного поштового обміну

2 Міністерство інфраструкту-
ри України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

Нежитлове приміщення № 345 на 2-му по-
версі пасажирського термінала «D» 20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Борис-

піль, Аеропорт
21,8 1 562 031,00 1 рік Розміщення транспортного підприємства з перевезення пасажирів 

3 Міністерство інфраструкту-
ри України

20572069, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль»

Частина приміщення № 2.4.18 на 2-му по-
версі пасажирського термінала «D» 20572069.1435.НЛТНПД1884 Київська обл., м. Борис-

піль, Аеропорт
4,0 285 360,00 1 рік Розміщення оператора телекомунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) 

зв’язку, та антен
4 Міністерство інфраструкту-

ри України
22919784, Київська обласна дирекція 
УДППЗ «Укрпошта» 

Нежитлове приміщення (інв. № 1000001) 21560045.1000.АААЖЕД529 Київська обл., смт Згурів-
ка, вул. Українська, 13б

10,2 40 030,00 1 рік Розміщення офісного приміщення

5 Державне агентство України з 
управління зоною відчуження 

37197165, ДСП «Чорнобильський спец-
комбінат»

Майданчик для відстою автотранспорту;
будівля КПП 37197165.6.ЯНЖПВЛ179 Київська обл., м. Чорно-

биль, вул. Кірова, 42
33 800,0;

29,16
6 183 200,00 49 років Розміщення обладнання (фотогальванічних панелей, пристроїв перетворення електро-

енергії), металоконструкцій та кабельних з’єднань сонячної фотоелектричної станції

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області. У разі надходження 
двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно вимог абзацу третього частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

кіровоградська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по кіровоградській 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 площа, м2 вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська  
служба України

37705363, Управління Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоград-
ської області, 26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Жовтнева, 79, тел. (05258) 5-23-71

Нежитлові приміщення на першому 
поверсі адміністративної будівлі

37705363.1. АААДЕГ277 Кіровоградська обл., м. Мала 
Виска, вул. Жовтнева, 79

12,8 35 674,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта 
з продажу непродовольчих товарів 

2 Державна казначейська  
служба України

36734791, Управління Державної казначейської служби України у Новоукраїнському районі Кіровоград-
ської області, 27100, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Леніна, 43, тел. (05251) 2-14-4

Нежитлові приміщення на першому 
поверсі адміністративної будівлі

36734791.1. ВХФВУО003 Кіровоградська обл., м. Ново-
українка, вул. Леніна, 43

16,6 25 203,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

Заяви про оренду кожного із  зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кіровоградській області. У разі надхо-
дження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».Заяви подаються в окре-
мому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

львівська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

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

України
08006864, ДП МОУ «Львівський завод збірних конструкцій», 79040, 
м. Львів, вул. Городоцька, 222, тел. (032) 262-38-87 

Нежитлові вбудовані примі-
щення в паркетному відділенні

08006864.1.БПШКЦС005 м. Львів, вул. Городоцька, 222 209,29 943 200,00
станом на 31.03.2016

2 роки 364 дні Розміщення складу

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

одеська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по одеській 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 інфра-
структури України

01125672, ДП «Іллічівський морський торговельний порт», 
68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Праці, 6, тел. (048) 
760-86-00

Адміністративно-побутова будівля;  відкритий майданчик 
біля адміністративно-побутової будівлі; будівля складу;  
навіс; відкритий майданчик біля складської будівлі

01125672.2.РАЯИЮК0728 
01125672.2.РАЯИЮК0726 

Одеька обл., м. Чорноморськ, 
вул. Сухолиманська, 73; 
Одеька обл., м. Чорноморськ, 
вул. Сухолиманська, 72

3528,8; 3189,0;  
11549,7; 2596,8; 
7732,0

127 313 117,00 15 (пятнадцять) 
років

Використання у господарській діяльності орендаря, що включає, 
зокрема, розміщення та користування вантажно-складським 
комплексом (інше використання нерухомого майна) 
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№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання 

2 Міністерство інфра-
структури України

Южненська філія Державного підприємства «Адміністрація 
морських портів України», 65481, Одеська обл., м. Южне, 
вул. Берегова, 11, тел. (048) 750-79-86

Нежитлові приміщення першого поверху будівлі 
адміністративного-побутового корпусу 601 (приміщення 
за генпланом виробничої будівлі А-4 – А-12, А-ІІ)

38727770.19.АААИБЕ676 Одеська обл., м. Южне, 
вул. Берегова, 11

88,6 881 775,00 1 рік Розміщення підстанції екстренної (невідкладної) медичної допо-
моги та здійснення медичної практики

3 Міністерство освіти і 
науки України

02071033, Одеська державна академія будівництва та архі-
тектури, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4, тел. (048) 729-85-09

Нежитлові приміщення першого поверху гуртожитку № 4 02071033.1.ПЦВТАП004 м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4 108,0 1 097 625,00  До 3 років Розміщення їдальні

4  Державна судова ад-
міністрація України

02892913, Апеляційний суд Одеської області, м. Одеса, 
вул. Гайдара, 24а, тел. (048) 49-26-00

Частина нежитлового приміщення холу першого по-
верху будівлі

02892913.1.ЕЦФЯКВ113 м. Одеса, вул. Гайдара, 24а 4,5 54 000,00 До 3 років Розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної про-
дукції та канцтоварів

5 Міністерство інфра-
структури України

04704790, ДП «Морський торговельний порт «Южний», 
65481, Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13, 
тел. 048-750-72-54

Нежитлове приміщення на 4-му поверсі будівлі 
службово-побутових приміщень ПРР-2

04704790.1.АААИБЕ684 Одеська обл., м. Южне, 
вул. Берегова, 13

11,7 113 209,00 1 рік Розміщення побутових приміщень (інше використання неру-
хомого майна)

6 Міністерство охорони 
здоров’я України

Одеський національний медичний університет, 65082, 
м. Одеса, пров. Валіховський, 2

Частина коридору запасного виходу на першому поверсі 
будівлі дитячого відділення Багатопрофільного медично-
го центру (Університетської клініки № 1)

02010801.3.ААААКЛ528 м. Одеса, пров. Валіхов-
ський, 5

7,5 79 065,00 До 3 років Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів, крім товарів підакцизної групи

7 Державне агентство 
водних ресурсів 
України

01034194, Одеська гідрогеолого-меліоративна експедиція, 
65041, м. Одеса, вул. Л. Симиренка, 33б, тел. (048)  
707-02-50

Нежитлові приміщення першого поверху адміністратив-
ного корпусу

01034194.3.ЕГСЕГЛ007 м. Одеса, вул. Л. Симирен-
ка, 33б

49,9 381 520,00 До 3 років Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих 
товарів (2,0 м2), розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу непродовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 
(42,9 м2), розміщення торговельного об’єкта з продажу алко-
гольних та тютюнових виробів (5,0 м2)

8 Міністерство освіти і 
науки України

2071045, Одеський національний політехнічний університет, 
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, тел. (048) 722-34-74

Нежитлові приміщення першого поверху будівлі навчаль-
ного корпусу № 3

02071045.81.ДЛСФЦХ007 м. Одеса, просп. Шевченка, 1 130,0 930 000,00 До 3 років Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної 
групи у навчальних закладах

9 Міністерство оборони 
України

Філія «Одеське управління військової торгівлі» Концерну 
«Військторгсервіс», 65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, 
тел. (048) 714-39-26

Нежитлові приміщення № 7, 8 в одноповерховій будівлі 
складу (літера «А»)

33689922.32.ААААЕЕ584 м. Одеса, вул. Амурська, 5 333,0 940 414,00 До 3 років Ремонт столярних виробів (263,0 м2) та виготовлення столярних 
виробів (70,0 м2)

10 Міністерство інфра-
структури України

22485297, Одеська дирекція Українського державного під-
приємства поштового зв’язку «Укрпошта», 65001, м. Одеса, 
вул. Садова, 10, тел. (048) 21-92-40 

Нежитлові приміщення першого поверху будівлі відді-
лення зв’язку

21560045.1600.ААА-
ЖЕЕ990

Одеська обл., м. Арциз, вул. 28 
Червня, 88 

82,9 224 238,00 1 рік Розміщення автоматичної телефонної станції

11 Міністерство інфра-
структури України

38728418, Іллічівська філія Державного підприємства «Ад-
міністрація морських портів України», 68001, Одеська обл., 
м. Чорноморськ, вул. Праці, 6

Частина твердого покриття відкритого майданчика біля 
будівлі Палацу спорту «Юність» 

38727770.6.РАЯИЮК1430 Одеська обл., м. Чорноморськ, 
просп. Миру, 20

80,0 202 550,00 1 рік Сезонне розміщення тенісних столів, велосипедів, роликів, ди-
тячих батутів та автомобілів для організації дозвілля населення 
міста та відпочиваючих (інше використання)

12 Міністерство інфра-
структури України

01125666, ДП «Одеський морський торговельний порт», 
м. Одеса, Митна площа, 1, тел. (048) 729-47-00

Нежитлові приміщення вбиральні та пальні 01125666.1.АААИГА181 Одеса, Митна площа, 1/3 60,8 836 550,00 1 рік Розміщення операторів зернового складу та вбиральні (інше ви-
користання нерухомого майна)

Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його 
оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ПолТавська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по Полтавській області про намір передати в оренду об’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 загаль на 
площа, м²

вартість майна за незалеж- 
ною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Фонд державного майна України У процесі приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Імені Голобородька» Частина громадської будівлі літ. А-1 384880.10.ААБАДК647 вул. Горького, 5а, с-ще Михайлівське, 
Карлівський р-н, Полтавська обл.

27,5 8 000,00 2 роки 11 місяців Склад 

2 Генеральна прокуратура України 02910060, Прокуратура Полтавської області, вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава, 
тел. 7-32-27

Частина нежитлового приміщен-
ня будівлі 

02910060.1.НЕМЛШО067 вул. Пушкіна, 19а, м. Полтава 37,0 145 600,00 2 роки 11 місяців Офіс 

3 Державна пенітенціарна служба 
України 

08564280, Кременчуцька виховна колонія УДПтСУ в Полтавській області, вул. Лікаря  
О. Богаєвського, 10/30, м. Кременчук, Полтавська обл., тел. (05366) 2-31-29

Частина нежитлового приміщення на 
першому поверсі в будівлі штабу 

08564280.18.ЧЦЦКАУ011 вул. Лікаря О. Богаєвського, 10/30, 
м. Кременчук, Полтавська обл.

11,3 39 700,00 2 роки 11 місяців Розміщення швейної 
майстерні 

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. небесної сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окре-
мому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог 
абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ТерноПільська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалежною 
оцінкою без ПДВ, грн

максимально можливий строк 
оренди мета використання

1 Державне агентство водних 
ресурсів України

05379205, Тернопільське обласне управління водних ресурсів, 46003, вул. За Руд-
кою, 35, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-22, 25-96-85

Частина площадки з асфальтним 
покриттям 

05379205.40.ББФЕРЮ030 вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль 25,0 7 750,00 2 роки 11 місяців Розміщення стоянки для 
автомобіля

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

харківська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Державна служба 
України з надзвичай-
них ситуацій

08571363, Національний університет цивільного захисту України, 61023, м. Харків, 
вул. Чернишевська, 94, тел. (057) 715-63-91, 700-31-71

Частина даху 6-поверхової будівлі гуртожитку, інв. 
№ 10310109, літ. А-6 

08571363.1.ФХМАУК008 м. Харків, вул. Алчев-
ських (вул. Артема), 
52/54

18,5 78 400,00 1 рік Розміщення обладнання мобільного зв’язку 
третього покоління (3G стандарт UMTS)

2 Міністерство охорони 
здоров’я України

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

Частина стіни праворуч від входу в кім. № 323 (1,0 м2) та час-
тина стіни праворуч від входу в кімн. № 338 (1,0 м2) на 6-му 
поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 2, інв. № 10320002, 
літ. А-9

01896872.1.ААААЛБ071 м. Харків, вул. Корча-
гінців, 18

2,0 8 200,00 1 рік Розміщення телекомунікаційного обладнан-
ня в антивандальних боксах

3 Міністерство освіти і 
науки України

25456391, Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова, 61138, м. Харків, 
бульв. І. Каркача, 20, тел. (057) 99-11-31, 99-30-30

Нежитлове приміщення – кімн. № 4 на 1-му поверсі 
2-поверхового громадського будинку, літ. В-2

25456391.1.ФШНЛПТ009 м. Харків, бульв. Іва-
на Каркача, 24

125,9 352 500,00 1 рік Розміщення майстерні з пошиття одягу 
(інше використання нерухомого майна)

4 Харківська обласна 
державна адміні-
страція

02498530, Департамент містобудування та архітектури Харківської обласної дер-
жавної адміністрації, 61002, м. Харків, вул. Сумська, 76, тел. (057) 700-36-48, 
700-36-52

7-поверховий адміністративний будинок, інв. № 10310029,  
літ. А-7, пам’ятка архітектури (охоронний договір № 367)

– м. Харків, вул. Різдвя-
на (Енгельса), 9

1 955,1 3 304 400,00 1 рік Розміщення офіса

5 Міністерство освіти і 
науки України

02928261, Харківська державна академія фізичної культури, 61022, м. Харків, 
вул. Клочківська, 99, тел. (057) 705-21-01

Нежитлове приміщення – кімн. № 40 на 1-му повер-
сі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 1 для студентів, інв. 
№ 10310037, літ. А-9 

02928261.1.АААДЕА878 м. Харків, вул. Пере-
можна, 23

33,6 202 500,00 1 рік Розміщення буфету, який не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи

6 Міністерство освіти і 
науки України

02928261, Харківська державна академія фізичної культури, 61022, м. Харків, 
вул. Клочківська, 99, тел. (057) 705-21-01

Нежитлові приміщення – кімн. № 6а, 48 та частина коридору 
№ 13 (9,62м2) на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового 
корпусу, інв. № 10310038, літ. А-4 

02928261.1.АААДЕА872 м. Харків, вул. Клоч-
ківська, 99

39,52 358 000,00 1 рік Розміщення буфету, який не здійснює про-
даж товарів підакцизної групи

7 Міністерство оборо-
ни України

08162096, ДП МОУ Харківська контора матеріально-технічного забезпечення, 
61064, м. Харків, вул. Цементна, 3, тел. (057) 370-38-63

Частина 1-поверхової будівлі тарної майстерні, інв. № 006 08162096.1.АААЖЛВ346 м. Харків, вул. Це-
ментна, 3

57,0 73 500,00 1 рік Розміщення майстерні, що здійснює техніч-
не обслуговування та ремонт автомобілів

8 Міністерство енерге-
тики та вугільної про-
мисловості України

00114092, Державний проектно-вишукувальний та науково-дослідний інститут 
«Укренергомережпроект», 61050, м. Харків, Червоношкільна набережна, 2, 
тел. (057) 75-99-706

Нежитлові приміщення – кімн. № 31, 32, 33 на 2-му поверсі 
11-поверхової будівлі інженерно-лабораторного корпусу,  
інв. № 82166, літ. А-11

00114092.3.ЮККШГМ004 м. Харків, Червоно-
шкільна набережна, 2

16,6 120 500,00 1 рік Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по хар-
ківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 
За додатковою інформацією слід звертатися у робочі дні та години у відділ оренди РВ ФДМУ по Харківській області, 4-й поверх, кімн.  413, або за тел.: 70-58-59

Черкаська обласТь
оголошення 

орендодавця – рв фдму по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди мета використання
1 Державна казначейська 

служба України
38031276, Управління Державної казначейської служби України у Шполянському районі 
Черкаської області, вул. Соборна, 36б, м. Шпола, Черкаська обл., тел. (04741) 5-51-09

Приміщення 38031276.1.АААГБД056 вул. Соборна, 36б, 
м. Шпола, Черкаська обл.

26,7 49 800,00 2 роки і 364 дні Розміщення органу місцевого 
самоврядування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. шевченка, 205, кімн.307, м. Черкаси, рв фдму по Черкаській області. У разі над-
ходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Чернігівська обласТь
оголошення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можливий 
строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02548883, Сокиринський професійний аграрний ліцей Чернігівської області, 17312, Чернігівська 
обл., Срібнянський р-н, с. Сокиринці, вул. Садова, 16, тел. (046392-56-17, (04639) 2-56-21 

Нежитлове приміщення в дво-
поверхової будівлі їдальні 

025488834.1.УОБЦСР024 Чернігівська обл., Срібнянський р-н, с. Со-
киринці, вул. О. Вересая, 10

15,3 12 052,40 2 роки 364 дні Розміщення офіса (для діяль-
ності соціального працівника) 

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

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 неза-
лежною оцінкою, грн 

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

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

00294349, ДП «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, 
кімн. №  216

00294349.1.АААДДЛ116 м. Київ, вул. Костян-
тинівська, 68

32,4 386 650,00
станом на 31.05.2016

2 роки 11 місяців Здійснення виробничої діяльності з виготовлення 
одягу безпосередньо на орендованих виробничих 
площах

2 Міністерство освіти і науки України 02928433, Національний університет фізичного виховання і спорту Украї-
ни, 03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 2875452

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення у навчальному корпусі № 6

02928433.1.АААДЕБ037 м. Київ, вул. Фізкуль-
тури, 1

33,58 463 670,00
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення оздоровчого закладу для дітей та 
молоді

3 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 2393294

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення на першому поверсі будівлі 
гуртожитку № 6

02070944.30.СЦЖГХР567 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 59

4,0 44 414,00
станом на 31.05.2016

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

4 Міністерство освіти і науки України 02070944, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 
01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 2393294

Нерухоме майно – частина нежитлового 
приміщення на першому поверсі будівлі 
гуртожитку № 11

02070944.30.СЦЖГХР572 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 45

4,0 44 414,00
станом на 31.05.2016р

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

5 Державне управління справами 05905668, Державне видавництво «Преса України» Державного управління 
справами, просп.  Перемоги, 50, м. Київ, 03047, тел. 044-454-82-42

Нерухоме майно на третьому поверсі 
редакційно-видавничого корпусу 

– м. Київ, просп.  Пе-
ремоги, 50

37,7 475 780,00
станом на 31.05.2016

2 роки 11 місяців Розміщення об’єктів поштового зв’язку на площі, 
що використовується для надання послуг пошто-
вого зв’язку

6 Міністерство культури України 22928085, Державне підприємство «Національний центр Олександра 
Довженка», 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 1, тел. (044) 257-76-98

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 
на п’ятому поверсі будівлі корпусу № 6 

22928085.1.АААДДЛ712 м. Київ, вул. Василь-
ківська, 1

90,4 1 047 400,00
станом на 30.04.2016 

2 роки 11 місяців Розміщення громадської організації на площі, що не 
використовується для провадження підприємниць-
кої діяльності

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».
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фдму – 25 років

оГолошення Про Проведення КонКУрсів на Право оренди маЙна

інформація реГіональних відділень фдмУ

одеська обласТь
інформація 

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

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

� 1. Назва об’єкта оренди: павільйон митника, інв. № 10300034, реєстро-
вий № 39441717.13.олдвсТ012, загальною площею 7,8 м2. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оренди: Одеська обл., м. Рені, вул. Дорога Дружби, 20.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 32 230,00 грн (без ПДВ).
стартова орендна плата за базовий місяць (квітень 2016 р.) – 1 074,33 

грн (без Пдв).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використан-

ня об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: 
надання послуг митного брокера (розміщення брокерської контори); строк орен-
ди – 10 (десять) років; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до 
Державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій 
платіжних документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта 
оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого май-
на, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної 
безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення дого-
вору оренди на суму не меншу, ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, 
на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. 
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди 
майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утри-
мання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі 
сплати податку 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 відшко-
дувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання 
договору оренди, поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних 
коштів, які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю 
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як 
з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна 
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; 
заборона суборенди та приватизації; 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) договір 
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання 
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуван-
ням своєї останньої пропозиції орендної плати.

� 2. Назва об’єкта оренди: частина асфальтового покриття у маПП «ста-
рокозаче», інв. № 10332180, реєстровий № 39441717.11.ааажал667, 
загальною площею 25,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська 
обл., Білгород-Дністровський р-н, с. Старокозаче, 37-й км автошляху Білгород-
Дністровський – Каушани № 2.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 25 663,00 грн (без ПДВ).
стартова орендна плата за базовий місяць (березень 2016 р.) – 855,43 

грн (без Пдв).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 

об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: роз-
міщення митно-брокерської контори (розміщення вагончика з метою надання по-
слуг митного брокера); строк оренди – 10 (десять) років; своєчасне і в повному об-
сязі внесення орендної плати до Державного бюджету та балансоутримувачу (що-
місяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), 
надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю; належне утримання 
та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збере-
ження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення 
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з 
моменту укладення договору оренди на суму не меншу, ніж його вартість за звітом 
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чин-
ним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб 
увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем 
договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орен-
дарю, витрат зі сплати податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладен-
ня 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 балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної 
або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірван-
ня договору оренди, поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних 
коштів, які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю 
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як 
з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна 
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; 
заборона суборенди та приватизації; 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) договір 
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання 
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуван-
ням своєї останньої пропозиції орендної плати.

� 3. Назва об’єкта оренди: частина виробничого майданчика, інв. № 4641, 
реєстровий № 01125672.2.раяиЮк0882, загальною площею 120,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача 
Балка, вул. Північна, 4.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 261 299,00 грн (без ПДВ).
стартова орендна плата за базовий місяць (травень 2016 р.) – 3 313,49 

грн (без Пдв).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання 

об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: роз-
міщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів, алкогольних 
та тютюнових виробів (розміщення магазину безмитної торгівлі); строк оренди – 
1 (один) рік. своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до Держав-
ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного 
за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних 
документів орендодавцю; належне утримання та використання об’єкта оренди за 
цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запо-
бігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпе-
ки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору 
оренди на суму не меншу, ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на 
користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. 
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди 
майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утри-
мання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі 
сплати податку 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 відшко-
дувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або 
часткової) об’єкта оренди з вини орендаря; у разі припинення або розірвання 
договору оренди, поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних 
коштів, які можна відокремити від майна, не завдаючи йому шкоди, є власністю 
орендаря, а поліпшення майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як 
з дозволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від майна 
без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і компенсації не підлягають; 
заборона суборенди та приватизації; 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) договір 
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання 
пропозицій по орендній платі, але погодився укласти договір оренди з урахуван-
ням 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 оголошенні про конкурс;
відомості про претендента: пропозиції щодо виконання умов конкурсу крім 

розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в 
день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

відомості про претендента – юридичної особи: документи що посвідчують по-
вноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати пре-
тендента 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 – фізичної особи: копію документа, що посвідчує 
особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином ко-
пію 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 – платника єдиного податку.

Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в 
оголошені 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, кімн. № 1113, 
11-й поверх, щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 
до 15.00.

Кінцевий строк прийняття пропозицій від претендентів (заяв про оренду і про-
позицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за 
три робочих дні до дати проведення конкурсу до 16.00.

Допущені для участі в конкурсі претенденти або уповноважені особи претен-
дентів подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/
базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому за-
сіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних 
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку 
проведення конкурсу.

конкурс буде проведено на 21-й календарний день після опублікуван-
ня цієї інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у 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 розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за 
тел.: 731-40-59, 731-50-38.

рівненська обласТь
інформація 

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

� Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: приміщення другого повер-
ху навчально-виробничої майстерні навчального корпусу площею 96,7 м2 
та підсобне приміщення першого поверху навчального корпусу площею 
53,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Березне, вул. Ціолковського, 2. Балансо-
утримувач: Державний професійно-технічний навчальний заклад «Березнівське 
вище професійне училище».

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

31.05.2016 становить 307 200,00 грн без урахування ПДВ.
стартовий розмір орендної плати, розрахований відповідно до Методики роз-

рахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої 
постановою КМУ від 04.10.1995 № 786, з урахуванням змін та доповнень до неї, з ви-
користанням орендної ставки 5 % (розміщення швейного ательє) за базовий місяць 
розрахунку – липень 2016 р. становить 1 280,00 грн без урахування Пдв.

Основні умови конкурсу:
мета використання – розміщення швейного ательє (побутове обслуговування 

населення); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-
ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; 
заборона приватизації орендованого майна, передача в суборенду, перехід пра-
ва власності на орендоване майно до третіх осіб; строк дії договору оренди – 2 
роки 11 місяців; ефективне використання орендованого майна відповідно до його 
призначення та умов договору; забезпечувати збереження орендованого майна, 
запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, перед-
баченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в 
оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи проти-
пожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних 
днів з моменту укладення договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); протягом 
місяця з моменту підписання договору переможець конкурсу повинен внести за-
вдаток у розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати до державного 
бюджету і балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у договорі оренди. 
Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць пла-
тежів за використання майна; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну 
плату (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням індексу 
інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балан-
соутримувачу; забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт 
оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов договору; 
своєчасно за погодженням з балансоутримувачем здійснювати за власний раху-
нок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованого майна; здійснювати 
витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів 
після підписання договору оренди укласти з балансоутримувачем орендованого 
майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не меншу, ніж 
його вартість за звітом про оцінку, на користь балансоутримувача і надати орендо-
давцю та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення про 
сплату страхового платежу; у разі припинення або розірвання договору поверну-
ти балансоутримувачу орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та 
відшкодувати збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) 
орендованого майна з вини орендаря; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому 
підписаний із свого боку проект договору оренди.

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

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі до-
кументи:

заяву про участь в конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

ка юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих документів; завірену 
належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням 
дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік; довідку від претен-
дента 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;

додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповіда-

ти умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному законо-
давству України.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до РВ 
ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 у запечатаному 
непрозорому конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента 
(за наявності) із зазначенням найменування учасника конкурсу та об’єкта оренди 
(адреса, площа, балансоутримувач).

Кінцевий строк приймання документів на конкурс – за три робочих дні до дати 
проведення конкурсу.

Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи 
учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати 
за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому 
засіданні конкурсної комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних 
пропозицій щодо розміру орендної плати завершується за 10 хв. до початку про-
ведення конкурсу.

конкурс відбудеться на 21-й календарний день після опублікування цієї 
інформації в газеті «відомості приватизації» у рв фдму по рівненській об-
ласті об 11.00 за адресою: м. рівне, вул.16 липня, 77.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відді-
лі оренди державного майна РВ ФДМУ по Рівненській області або за тел. (0362) 
26-66-75.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву щодо проведення конкурсів з використанням 
відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом 

аукціону на право оренди державного майна
� 1. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – не-

жилі приміщення на другому та третьому поверхах будівлі спорткомплексу 
(реєстровий номер 14297707.1.лЮЧек043) загальною площею 855,0 м2 
за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55, що перебуває на балансі дер-
жавного підприємства «Національний спортивний комплекс «Олімпійський».

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 21 062 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство молоді та 
спорту України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2016 р.) становить 

12 798,09 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення буфету з 
продажу товарів підакцизної групи (погодинне використання – 35 годин на місяць) 
(орендна ставка 15 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах 
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно 
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 
місяців; заборона приватизації та переходу права власності на орендоване майно 
орендарю та до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запо-
бігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 

санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з ура-
хуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної без-
пеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику 
оцінки (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в 
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий раху-
нок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди про-
тягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає 
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; 
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комуналь-
них послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застраху-
вати орендоване майно на суму не меншу, ніж його вартість (франшиза безумов-
на – 0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю 
копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на 
момент укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати 
узгоджений висновок балансоутримувача – державного підприємства «Національний 
спортивний комплекс «Олімпійський» та орендаря щодо стану майна; переможець 
конкурсу зобов’язаний протягом 60 календарних днів після підписання договору 
оренди надати до РВ ФДМУ по м. Києву завірену належним чином копію ліцензії на 
право роздрібної торгівлі товарами підакцизної групи; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів по-
вертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 20 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 12.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-22.

� 2. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – час-
тина забетонованого майданчика, інвентарний номер 10330202, загальною 
площею 25,2 м2, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів 
і природокористування України, за адресою: м. Київ, вул. Блакитного, 8.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 180 091,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить  

1 200,61 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельного 
об’єкта з продажу булочних та кондитерських виробів; найбільший запропонова-
ний розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди 
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, субо-
ренди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечу-
вати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу 
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану неза-
лежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних докумен-
тів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної 
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за 
місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за 
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно 
на суму не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про 
оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового по-
ліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення 
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок 
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів по-
вертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 14.20 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 3. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – час-
тина забетонованого майданчика, інвентарний номер 10330201, площею 
64,06 м2, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України, за адресою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 19.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 561 900,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить  

3 746,00 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельного 
об’єкта з продажу булочних та кондитерських виробів; найбільший запропонова-
ний розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди 
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, субо-
ренди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечу-
вати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу 
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану неза-
лежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних докумен-
тів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної 
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за 
місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за 
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно 
на суму не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про 
оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового по-
ліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення 
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок 
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів по-
вертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 14.40 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 4. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – час-
тина забетонованого майданчика, інвентарний номер 10330203, площею 
47,0 м2, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України, за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 335 883,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.
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Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить  

2 239,22 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельного 
об’єкта з продажу булочних та кондитерських виробів; найбільший запропонова-
ний розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди 
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суб- 
оренди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпе-
чувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу 
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану неза-
лежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних докумен-
тів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної 
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за 
місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за 
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно 
на суму не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про 
оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового по-
ліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення 
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок 
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів по-
вертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.00 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитись з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 5. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – час-
тина забетонованого майданчика, інвентарний номер 10330204, площею 
60,0 м2, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і при-
родокористування України, за адресою: м. Київ, вул. Героїв Оборони, 16.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 428 787,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить  

2 858,58 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельного 
об’єкта з продажу булочних та кондитерських виробів; найбільший запропонова-
ний розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди 
порівняно зі встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне 
використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, субо-
ренди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечу-
вати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, 
утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, 
ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу 
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану неза-
лежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних докумен-
тів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної 
орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за 
місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за 
останній місяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно 
на суму не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про 
оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового по-
ліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення 
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок 
балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів по-
вертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.20 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 6. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 
частина приміщення на першому поверсі гуртожитку № 2 загальною пло-
щею 3,0 м2 (р/н 02070909.2.шабеиТо24), що перебуває на балансі Київсько-
го національного університету будівництва та архітектури, за адресою: м. Київ, 
вул. Волинська, 11/14.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 36 350,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2016 р.) становить 

272,63 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору орен-
ди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та пере-
ходу права власності на орендоване майно третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно 
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпе-
ки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу 
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем роз-
ташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору орен-
ди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, ніж 
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь балан-
соутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення 
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець 
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орен-
даря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця 
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі 
свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 9.50 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 7. Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно – частина 
приміщення площею 2,0 м2 та частина кухні площею 1,0 м2 на першому повер-
сі гуртожитку № 3 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070909.2.шабеиТо27), 
що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва та ар-
хітектури, за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 9/21.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 34 530,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2016 р.) становить 

258,98 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно 
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпе-
ки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу 
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем роз-
ташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору орен-
ди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, ніж 
його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь балан-
соутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення 
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець 
конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орен-
даря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця 
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі 
свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.10 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

�  8. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме май-
но – частина приміщення площею 2,0 м2 та частина кухні площею 1,0 м2 
на першому поверсі гуртожитку № 5 загальною площею 3,0 м2 (р/н 
02070909.2.шабеиТо32), що перебуває на балансі Київського національного 
університету будівництва та архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Освіти, 7.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 28 740,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2016 р.) становить 

215,55 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно 
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпе-
ки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу 
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем роз-
ташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору орен-
ди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, 
ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного до-
ручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди 
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутри-
мувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому 
підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.30 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

�  9. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме май-
но – частина приміщення площею 2,0 м2 та частина кухні площею 1,0 м2 
на першому поверсі гуртожитку № 6 загальною площею 3,0 м2 (р/н 
02070909.2.шабеиТо33), що перебуває на балансі Київського національно-
го університету будівництва та архітектури, за адресою: м. Київ, вул. Максима 
Кривоноса, 4.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 28 740,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2016 р.) становить 

215,55 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно 
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпе-
ки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу 
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем роз-
ташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору орен-
ди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, 
ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного до-
ручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди 
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутри-
мувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому 
підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 10.50 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 10. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – час-
тина приміщення площею 2,0 м2 та частина кухні площею 1,0 м2 на першому по-
версі гуртожитку № 7 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070909.2.шабеиТо62), 
що перебуває на балансі Київського національного університету будівництва та архі-
тектури, за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 10.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 28 740,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2016 р.) становить 

215,55 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно 
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпе-
ки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу 
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем роз-
ташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору орен-
ди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, 
ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного до-
ручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди 
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутри-
мувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому 
підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено об 11.10 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 11. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 
частина приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку 
№ 8 загальною площею 3,0 м2 (р/н 02070909.2.шабеиТо61), що перебуває 
на балансі Київського національного університету будівництва та архітектури, 
за адресою: м. Київ, просп. Червонозоряний, 10.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
31.03.2016 становить 9 580,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (березень 2016 р.) становить 

71,85 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари; найбільший запропонований розмір 
місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі 
встановленою на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання 
об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно 
в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпе-
ки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент 
передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 
днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу 
повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної 
плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем роз-
ташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору орен-
ди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць 
платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого 
майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, 
ніж на його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь 
балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного до-
ручення про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди 
переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутри-
мувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому 
підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 40 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено об 11.30 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 12. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 
частини нежитлового приміщення на 3-му поверсі будівлі гуртожитку № 9 
площею 2,0 м2 (реєстровий номер майна 00493706.2.цгЧвфи262) за адре-
сою: м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 1, що перебуває на балансі Національного 
університету біоресурсів і природокористування України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 19 800,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить 

82,50 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення суб’єкта гос-
подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення 
пральних машин); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах 
є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відпо-
відно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди –  
2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності 
на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого 
майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, 
передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтри-
мувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи 
протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з 
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтверджен-
ня зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен 
сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на 
розрахунковий рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений 
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за ви-
користання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна 
та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця після укладення догово-
ру оренди застрахувати орендоване майно на суму не меншу, ніж на його вартість 
(франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача 
і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату 
страхового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу 
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо 
стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту до-
говору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку 
проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.
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Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 17.10 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 13. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 
частини нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі гуртожитку 
№ 7 площею 3,0 м2 (р/н 00493706.2.цгЧвфи290) за адресою: м. Київ, вул. Ло-
моносова, 67, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 31 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить 

129,17 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення суб’єкта гос-
подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення 
пральних машин); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є 
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно 
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендо-
ване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запо-
бігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з ура-
хуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної без-
пеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за 
оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в 
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок 
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладен-
ня з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму не меншу, ніж на його вартість (франшиза безумовна – 
0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії 
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 17.30 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 14. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно час-
тини нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 1 пло-
щею 2,0 м2 (р/н 00493706.2.цгЧвфи253) за адресою: м. Київ, вул. Генерала 
Родимцева, 3, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 20 500,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить 

85,42 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення суб’єкта гос-
подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення 
пральних машин); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є 
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно 
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендо-

ване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запо-
бігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з ура-
хуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної без-
пеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за 
оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в 
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок 
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладен-
ня з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму не меншу, ніж на його вартість (франшиза безумовна – 
0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії 
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 16.10 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

� 15. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 
частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 6 
площею 4,0 м2 (р/н 00493706.2.цгЧвфи258) за адресою: м. Київ, вул. Ло-
моносова, 65, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 42 300,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить 

176,25 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення суб’єкта гос-
подарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встановлення 
пральних машин); найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 
використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах є 
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно 
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 
місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендо-
ване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження орендованого майна, запо-
бігати його пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з ура-
хуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної без-
пеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за 
оцінку (за наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на 
забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в 
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок 
відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом 
місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зараху-
ванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладен-
ня з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму не меншу, ніж на його вартість (франшиза безумовна – 
0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії 
страхового поліса і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу 
після отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 16.50 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розташу-
вання. Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

16. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно – 
частини нежитлового приміщення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 4 
площею 3,0 м2 (р/н 00493706.2.цгЧвфи256) за адресою: м. Київ, вул. Бур-
мистенка, 4, що перебуває на балансі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
30.04.2016 становить 31 000,00 грн без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство освіти і 
науки України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфля-
ції. На період 2016 року орендна плата не підлягає коригуванню на щомісячні індек-
си інфляції відповідно до пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» Закону України 
«Про Державний бюджет України на 2016 рік» № 928-VIII від 25 грудня 2015 р.

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди (квітень 2016 р.) становить 

129,17 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення суб’єкта 
господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (встанов-
лення пральних машин); найбільший запропонований розмір місячної орендної 
плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою 
на торгах є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта 
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, суборенди та переходу 
права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збережен-
ня орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримувати 
майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної 
безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, 
здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкур-
су протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за виконану 
незалежну оцінку об’єкта оренди платнику за оцінку (за наявності підтвердних 
документів); на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання 
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним 
суми місячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного 
казначейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з мо-
менту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в 
рахунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення з 
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застра-
хувати орендоване майно на суму не меншу, ніж на його вартість (франшиза 
безумовна – 0 %) за звітом про оцінку на користь балансоутримувача і подати 
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про сплату стра-
хового платежу; на момент укладення договору оренди переможець конкурсу 
зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря 
щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від орендодавця 
проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний 
зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно 
з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення ціни здій-
снюється учасниками з кроком 50 % початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця є найбільша орендна плата при 
обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

конкурс буде проведено о 15.50 на 21-й календарний день після дати 
опублікування цієї інформації за адресою: м. київ, бульв. шевченка, 50г, 
рв фдму по м. києву, кімн. 102.

Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його розта-
шування. 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладання договорів оренди 
державного майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. (044) 281-00-21.

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії матеріали:
1. Заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім 

розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;

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

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

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

3. Додаткові пропозиції до договору оренди.
4. Для об’єкта № 1 – досвід роботи учасника конкурсу у сфері громадського 

харчування.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

Продовження. Початок рубрики на стор 3 .

ПідсУмКи
інформація 

рв фдму по харківській області про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 21.04.2016

№ 
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,  
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач 

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) Ва
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Мета проведення 
оцінки

1 Нежитлові приміщення на першому поверсі (праве крило) 
кімнати: № 7 – 28,2 м2, № 16 – 10,9 м2, № 4 – 11,9 м2, 
№ 8 –117,9 м2, № 9 – 39,9 м2, № 10 – 78,3 м2, № 9б – 
6,5 м2, № 9а – 13,2 м2, № 11 – 3,2 м2, № 11а – 4,0 м2, 
№ 11б – 4,0 м2, № 12а – 2,3 м2, № 12б – 3,4 м2, № 
12 – 15,0 м2 будівлі 4-поверхового учбового корпусу (інв. 
№ 10300003, літ. «А-4») загальною площею 338,7 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. Леніна, 20, що перебувають 
на балансі Харківського національного університету ім. В. 
Н. Каразіна, 02071205, тел.: (057) 705-12-47, 707-52-31 
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Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

2 Нежитлове приміщення на третьому поверсі 4-поверхової 
будівлі корпусу № 1 загальною площею 9,5 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Данилевського, 3, що перебуває 
на балансі Державного вищого навчального закладу 
«Харкіський коледж текстилю та дизайну», 04806538, 
тел. 700-36-23
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Визначення вартості 
об’єкта з метою при-
ведення у відповідність 
до договору оренди

3 Нежитлові приміщення – виставковий зал на 3-му поверсі 
та кімн. № 43, 44 на 3-му поверсі 3-поверхового корпусу 
№ 12 (інв. № 35798) за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 
12, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Український державний науково-дослідний вуглехімічний 
інститут (УХІН)», 190443, тел. 704-13-18 
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Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

4 Нежитлові складські приміщення на подвір’ї однопо-
верхової будівлі корпусу (інв. № 35798) за адресою: м. 
Харків, вул. Весніна, 12, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Український державний науково-
дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)», 190443, 
тел. 704-13-18 
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Визначення вартості 
об’єкта з метою про-
довження договору 
оренди

5 Частина нежитлового приміщення корп. 750-Н на 2-му 
поверсі 7-поверхової цегляної будівлі (інв. № 000533) 
загальною площею 500,3 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Плеханівська, 126, що перебуває на балансі Дер-
жавного підприємства «Завод ім. В. О. Малишева», 
14315629, тел. 737-69-89
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Визначення вартості 
об’єкта для погодження 
розрахунку орендної 
плати (за заявою від 
сторонньої організації)

6 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
2-поверхової будівлі літ. «АЕ-2» (інв. № 000529) загаль-
ною площею 413,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пле-
ханівська, 126, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Завод ім. В. О. Малишева»
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Визначення вартості 
об’єкта для погодження 
розрахунку орендної 
плати (за заявою від 
сторонньої організації)

7 Нежитлові приміщення – частина кімн. № 70 пло-
щею 22,50 м2 та кімн. № 69 площею 6,40 м2 у підвалі 
3-поверхової будівлі навчального корпусу (пам’ятка 
архітектури) загальною площею 28,9 м2 за адресою: м. 
Харків, вул. Сумська, 18/20, що перебувають на балансі 
Харківського радіотехнічного технікуму, 21188157,  
тел.: (057) 731-17-11, 731-32-38
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8 Одноповерхова будівля сараю загальною площею 100,5 м2 
за адресою: Харківська обл., м. Богодухів, вул. Спортивна, 
5, на балансі Управління Державної казначейської служби 
України у Богодухівському районі Харківської області, 
37681882, тел. (057) 583-01-36
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9 Ділянка покрівлі на даху 9-поверхової будівлі культурно-
просвітнього центру (літ. «А-7») загальною площею 30,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 88, на балансі 
Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого», 02071139, тел. 704-92-93
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10 Ділянка покрівлі будівлі адміністративно-управлінського 
корпусу (інв. № 10310001, літ. «А-7») загальною площею 
33,1 м2 за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 
28, що перебуває на балансі Головного управління ста-
тистики в Харківській області, 02362629, тел. 706-26-16

1 
50

0/
5

Ф
ОП

 Ж
ар

и-
хін

 Ю
. В

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

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 301-310 на 3-му повер-
сі 3-поверхового адміністративного будинку загальною 
площею 772,9 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кривоко-
нівська, 30, що перебувають на балансі ДП «Харківський 
науково-дослідний інститут технології машинобудування», 
14311070, тел. (057) 372-40-50
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12 Частина даху дев’ятиповерхового гуртожитку (інв. № 
10310014), реєстровий № майна 02501137.1 РКЕРМА 076, 
загальною площею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, пров. 
Пятигорський, 2а, що перебуває на балансі Харківського 
індустріально-педагогічного технікуму, 02501137, тел.: 
732-63-95, 732-59-25
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13 Частина коридору першого поверху 5-поверхового уч-
бового корпусу театрального відділення (інв. № 35957, 
пам’ятка архітектури) загальною площею 2,0 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Чернишевська, 79, що перебуває на 
балансі Харківського державного університету мистецтв 
ім. І. П. Котляревського, 2214350, тел. 731-10-95

1 
00

0/
4

ПФ
 «

Бо
нс

»

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

14 Частина площі даху триповерхової частини площею 
8,0 м2 та двоповерхової частини площею 10,0 м2 різно-
поверхової (1-3 поверхи) будівлі спортивного комплексу 
(інв. № 1031000144) загальною площею 18,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Артема, 50а, що перебуває на 
балансі Національного політехнічного інституту «Харків-
ський політехнічний інститут», 2071180, тел. 707-66-00

1 
40

0/
5

ПФ
 А

ге
нт

ст
во

 
«С

хід
»

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

15 Частина площі даху різноповерхової (2-3 поверхи) 
будівлі інженерного корпусу (інв. № 1031000008, літ. 
М-3, пам’ятка архітектури) загальною площею 9,0 м2 за 
адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 21, що перебуває на 
балансі Національного політехнічного інституту «Харків-
ський політехнічний інститут», 2071180, тел. 707-66-00
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16 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 13 на 13-му 
поверсі 14-поверхової адміністративно-учбової будів-
лі загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Клочківська, 333, що перебуває на балансі ХДУХТ, 
01566330, тел.: (057) 337-85-35, 336-89-79
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17 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 88 на 1-му поверсі 
різноповерхової (8-12) будівлі учбового корпусу № 1 
(пам’ятка архітектури) загальною площею 77,9 м2 за 
адресою: м. Харків, майдан Свободи, 6, що перебувають 
на балансі Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, 02071205, тел. (057) 705-12-36
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інформація 
рв фдму по хмельницькій області про підсумки конкурсу  

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

власності, що відбувся 26.04.2016
1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-

дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору оренди – 
приміщення загальною площею 150,0 м2 у підвалі триповерхової адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Чемеровецького районного центру зайнятості, за 
адресою:Хмельницька обл., смт Чемерівці, пров. Кооперативний, 6 визнано ТОВ 
«Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100,00 грн (без ураху-
вання ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – части-
ни площадки площею 700,0 м2 для стоянки автомобілів, що перебуває на балансі 
Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Толбухіна, 11 визнано ТОВ «Центр незалежної оцінки «Проскурів-
Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500,00 грн (без урахування ПДВ), 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для прове-
дення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою продовження договору орен-
ди – частини приміщення площею 1,5 м2 на першому поверсі адміністративної 
будівлі, що перебуває на балансі Управління державної казначейської служби 
України в Теофіпольському районі, за адресою: Хмельницька обл., смт Теофі-
поль, вул. Леніна, 42 визнано ТОВ «Поділля-Експерт». Вартість виконання робіт 
з оцінки – 2 100,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 кален-
дарних днів.

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

незалежної оцінки майна, що відбувся 26.04.2016
Відповідно до абзацу 6 пункту 3 розділу V Положення про конкурсний відбір 

суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 
2075, конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу 
визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Читайло Валентина Василівна. Назва 
об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-85) площею 17,5 м2 на першому поверсі 
будівлі учбового корпусу (літ. В) за адресою: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, що 
перебуває на балансі Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. 
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з 
оцінки: 1 400,0 (одна тисяча чотириста) грн та 5 (п’ять) календарних днів.

Продовження таблиці Продовження таблиці


