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ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 19.09.2016 № 1738)

микоЛаївська обЛасть
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 118,4 м2 (літ. А-1) за адре-

сою: 55207, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Богопільська (Червонофлот-
ська), 76, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Микола-
ївській області (код за ЄДРПОУ 02361417).

Черкаська обЛасть
Нежитлові приміщення загальною площею 140,1 м2 за адресою: 18000, м. Чер-

каси, вул. Хрещатик, 188, що перебувають на балансі Черкаської обласної держав-
ної адміністрації (код за ЄДРПОУ 00022668).

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 19.09.2016 № 1739)

кіровоградська обЛасть
1. Адміністративна будівля та господарські приміщення (разом із земельною 

ділянкою) за адресою: 26400, Кіровоградська обл., Благовіщенський (Ульянов-
ський) р-н, м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1, 
що перебувають на балансі Управління Державної казначейської служби України в 
Ульяновському районі Кіровоградської області (код за ЄДРПОУ 37944689).

2. Підвал (літ. Ж′) фруктосховища (літ. Ж) площею 202,6 м2 за адресою: 27100, 
Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 131, що перебуває 
на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «Новоукраїнське» (код за 
ЄДРПОУ 00414664).

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають  

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 19.09.2016 № 1740)

донецька обЛасть
Гараж літ. А-1 загальною площею 23,4 м2 разом із земельною ділянкою за адре-

сою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, просп. Миру (колишній просп. Леніна 

інформація 
про продаж державного пакета акцій приватного акціонерного товариства 

«авіакомпанія «горлиця» на аукціоні за методом зниження ціни
Найменування: державний пакет акцій приватного акціонерного товариства 

«Авіакомпанія «Горлиця» у кількості 9 423 466 штук, що становить 35,69 % статут-
ного капіталу товариства.

Місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівська набережна, 16, тел. (044)  
295-40-32, факс (044) 295-40-32.

Код за ЄДРПОУ 30369224.
Розмір статутного капіталу: 26 400,8 тис. гривень.
Основний вид діяльності (за КВЕД): 68.20 Надання в оренду власного чи орен-

дованого нерухомого майна.
Номінальна вартість пакета акцій: 9 423 466,00 (дев’ять мільйонів чотириста 

двадцять три тисячі чотириста шістдесят шість) гривень.
Початкова ціна продажу пакета акцій: 9 558 961,00 (дев’ять мільйонів 

п’ятсот п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот шістдесят одна) гривня.
Площа земельної ділянки, на якій розташоване господарське товариство: 

немає.
Засіб платежу: грошові кошти.

Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис. грн 18 350,0 2 182,0 14 669,7
Рентабельність, % – – –
Вартість власного капіталу, тис. грн 18 253,2 2 008,7 14472,5
Чистий прибуток (збиток), тис. грн -181,7 -16 244,5 -985,6
Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 1 060,8 897,3 1 136,2

Показники господарської діяльності станом на 30 червня 2016 року

Показник Значення показника
Середньооблікова чисельність працівників, осіб 8
Балансова вартість основних фондів, тис. грн 13 453,9
Знос основних фондів, тис. грн (% від основних фондів) 10209,9 (43,1%)
Дебіторська заборгованість, тис. грн 457,8
Кредиторська заборгованість, тис. грн 162,2
Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середо-
вище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохорон-
ного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів 
(у разі їх наявності)

Відсутні

Умови аукціону.
аукціон за методом зниження ціни (далі – аукціон) з продажу державного 

пакета акцій приватного акціонерного товариства «авіакомпанія «горлиця» 
буде проведено у фонді державного майна україни 2 листопада 2016 року 
об 11.00 за адресою: м. київ, вул. кутузова, 18/9, кімн. 303 (3-й поверх).

Реєстрація учасників аукціону буде проводитись у день проведення аукціону 
з 10.00 до 10.50 за місцем проведення аукціону.

В аукціоні мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об’єктів при-
ватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

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

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є 
держава Україна;

юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, паїв) та/або кінце-
вим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент держави, визнаної 
Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною 
Радою України державою-агресором;

органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні 

акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Мі-

ністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, що не співпрацюють у 
сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом;

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

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

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

(просп. Республіки), будинок 10/20, гараж б/н, що перебуває на балансі Управ-
ління Державної казначейської служби України у м. Маріуполі Донецької області 
(код за ЄДРПОУ 37989721).

ЗакарПатська обЛасть
Вбудовані нежитлові офісні приміщення загальною площею 86,5 м2 за адресою: 

88015, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капушанська, 171, прим. 3, що перебу-
вають на балансі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні ЗА меТоДом ЗнИЖеннЯ ЦінИ

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають приватизації 

шляхом продажу на аукціоні за методом зниження ціни 
(затверджений наказом ФДМУ від 16.09.2016 № 1725)

вінницька обЛасть
1. Окреме індивідуально визначене майно: вагон-будинок, інв. № 68-006, 

1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ947, вагон-будинок, інв. № 68-
002, 1991 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ946, вагон-будинок, інв. 
№ 68-004, 1992 р. в., реєстраційний № 371825.28.ААБАГИ945 24200 за адресою: 
Вінницька обл., Томашпільський р-н, смт Томашпіль, вул. Інтернаціональна, 8, 
що перебуває на зберіганні ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (код за ЄДРПОУ 
32721857) (зберігач).

київська обЛасть
1. Частина будівлі філії АКАБ «Україна» загальною площею 232,0 м2 за адресою: 

Київська обл., Васильківський р-н, смт Гребінки, вул. Індустріальна, 4, що перебу-
ває на зберіганні ТОВ «Мить» (код за ЄДРПОУ 13739050) (зберігач).

2. Нежитлове приміщення літ. «А-1» площею 213,8 м2 за адресою: 09700, 
Київська обл., м. Богуслав, вул. Шевченка, 58, приміщення, 1, що перебуває на 
балансі Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорно-
бильської катастрофи Київської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 
14372952).

м. київ
1. Індивідуально визначене майно – кран автомобільний (КС-4561) К-162 на 

базі шасі КрАЗ-257, державний № АА 84-16 ВМ, інв. № 8457 01013 за адресою: 
м. Київ, вул. Баренбойма, 8, що перебуває на балансі Мостозагіну № 2 ПАТ «Мос-
тобуд» (код за ЄДРПОУ 01386303).

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

Аукціон буде проводитися відповідно до Порядку здійснення підготовки до 
приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах 
господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, засно-
ваних на базі об’єднання майна різних форм власності та розташованих на тери-
торії України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 22 травня 2012 року № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12 червня 2012 року за № 937/21249 (далі – Порядок).

Заява на участь в аукціоні (три примірники) за встановленою формою (додаток 
до Порядку) та документи, що додаються до заяви, подаються до Фонду державного 
майна України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 (поштою або у скриньку 
для вхідної кореспонденції на першому поверсі Фонду державного майна України).

Кінцевий строк приймання заяв на участь в аукціоні – 27 жовтня 2016 року.
Разом із заявою на участь в аукціоні подаються: інформація про потенційних 

покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтересах яких придбаваються державні 
об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів) відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; для потенційних 
покупців – фізичних осіб – довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про 
майновий стан і доходи (податкову декларацію); для потенційних покупців – юри-
дичних осіб – інформація про фінансово-майновий стан. 

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

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а також 
обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною третьою цієї статті, 
покладається на покупця.

Згідно з ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» особа (особи, що 
діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становити-
муть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов’язана не пізніше ніж за 
30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове 
повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення 
здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублі-
кування в офіційному друкованому органі.

Відповідно до ст. 186 Закону України «Про приватизацію державного майна» 
у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, 
покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольно-
го комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у 
власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій (часток, паїв) у розмірі, 
що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому 
органі управління відповідного суб'єкта господарювання. Порядок подання та роз-
гляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством 
про захист економічної конкуренції. 

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу державного 

пакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця» у роз-
мірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 
(сімнадцять) грн, який вноситься на рахунок № 37183500900028 в Державній каз-
начейській службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; при-
значення платежу: Реєстраційний внесок для прийняття участі в аукціоні з продажу 
державного пакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Гор-
лиця», одержувач – Фонд державного майна України;

грошові кошти у розмірі 10 % від початкової ціни продажу державного пакета 
акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця», що становить 
відповідно 955 896,1 (дев’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто шість) гри-
вень 10 коп., які вносяться на рахунок № 37316021000058 в Державній казначейській 
службі України м. Києва, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 00032945; призначення пла-
тежу: Внесок грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу державного 
пакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Горлиця», одер-
жувач – Фонд державного майна України.

Ознайомитися з приватним акціонерним товариством «Авіакомпанія «Горли-
ця» можна у робочі дні за його місцезнаходженням: 02154, м. Київ, Русанівська 
набережна, 16.

З питань реєстрації учасників аукціону звертатись до Фонду державного май-
на України, Управління конкурсного продажу та біржової діяльності Департаменту 
приватизації за телефонами (+38044) 200-35-29, 200-36-56, 200-32-29 у робочі дні 
з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45).

Продовження рубрики на стор. 3

фонд  
державного
майна україни
Приватизація та можливості
інвестування в Україні
www.spfu.gov.ua
www.privatization.gov.ua

усе Про ПриватиЗаціЮ – в одному виданні
фонду державного майна україни!

триває ПередПЛата на офіційне  
видання фдму на 2016 рік

«державний інформаційний бюлетень  
про приватизацію»

з додатком – газетою

«відомості приватизації»
видання можна ПередПЛатити в усіх віддіЛеннях Зв’яЗку україни

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

Індекс та назва видання
Періодич-

ність

Вартість  
передплати, грн
3 міс. 6 міс.

22437  
Комплект у складі:
журналу «державний інформацій-
ний бюлетень про приватизацію» (укр.). 
Законодавчі, нормативно-мето дич ні та інформаційні 
матеріали щодо приватизації

4 рази  
на рік

121,33 242,66

газети «відомості приватизації» – до-
датка до «Державного інформаційного бюлетеня про 
приватизацію» (укр.). Інформація про проведення про-
цедур приватизації майна

2 рази
на тиждень

телефон редакції (044) 200-33-77.

Придбати журнал і газету вроздріб 
можна в книжковому кіоску в приміщенні фдму

(тел. (044) 254-31-57, моб. тел. (067) 933-69-57, Меліхова Ольга Миколаївна)
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26 вересня 2016 року № 77 (993)

фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи ж

ПіДЛЯГАЮТЬ ПрИВАТИЗАЦіЇ ШЛЯХом ПроДАЖУ 
нА АУКЦіоні

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи ж, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 21.06.2016 № 1200)

харківська обЛасть
Колишній дитячий садок № 258 разом із земельною ділянкою за адре-

сою: м. Харків, вул. Тімірязєва, 32 (без збереження профілю діяльності, але 
за умови використання колишнього дитячого садка для роботи з дітьми згід-

управління конкурсного продажу та біржової діяльності,  
т. 200-35-29

проДаж об’єктів групи е

Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу дер-
жавної частки у статутному капіталі спільного українсько-швейцарського 
підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю «тема», 
що становить 40 % статутного капіталу товариства, оголошений в газеті 
«Відомості приватизації» від 29 червня 2016 року № 51-52 (967-968) та запла-
нований на 29 липня 2016 року, не відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від по-
тенційних покупців.

Львівська обЛасть
1. Окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ. «Б-1» загаль-

ною площею 54,2 м2 за адресою: 81000, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, 
вул. Котляревського, 3, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Львівській області (код за ЄДРПОУ 02361400).

2. Окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» загальною площею 
42,7 м2 за адресою: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Со-
нячна, 5а, гар. 1, що перебуває на балансі Головного управління статистики у 
Львівській області (код за ЄДРПОУ 02361400).

3. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
ліфт пасажирський (3 шт.), вентилятор ВДП-10, трансформатор ТМ 400/6, клапан Т-33, 
кран-балка ручна Г/Я 2т, ежектор водостійкий, бак мірний (2 шт.), бак зрошувальної 
води, бак робочої води (2 шт.), бак розпущення води, бак промивки води, гідротранс-
форматор (2 шт.), компенсатор (5 шт.), деаератор, компенсатор 2-лінзовий за адре-
сою: 80100, Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває на 
балансі Публічного акціонерного товариства «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648).

4. Окреме індивідуально визначене майно – група інвентарних об’єктів у складі: 
шафа управління 317, шафа управління 2 Щ317 (2 шт.), шафа управління 2 ЩК317 
(2 шт.), шафа управління 1 Щ317, шафа управління ЩУ 317 (4 шт.), шафа управління 
ЯС 317, шафа управління КИП 317, шафа управління ЯГ 317 21, шафа управління ЯГ 
317 22, шафа управління ЯГ 317 23, шафа управління 317 19, шафа управління 317 
19а, засувка 150 (22 шт.), засувка 100 (4 шт.), повітряна засувка за адресою: 80100, 
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Промислова, 4, що перебуває на балансі Пу-
блічного акціонерного товариства «Зміна» (код за ЄДРПОУ 22405648).

одеська обЛасть
1. Частина під’їзної залізничної колії (інв. № 2329) загальною довжиною 

625,43 м, яка складається з частини залізничної колії № 9 від точки ПК2 до упо-
ру ПК6+84,00 довжиною 484 м та частини залізничної колії № 11 від точки ПК2 до 
стрілочного переводу ЦСПЗ: ПК3+41,43, довжиною 141,43 м 65031 за адресою: 
м. Одеса, вул. Хімічна, 1, що перебуває на балансі ТОВ «Виставочний» (код за ЄД-
РПОУ 38921311) (зберігач).

ПоЛтавська обЛасть
1. Нежитлова будівля колишньої їдальні загальною площею 202,9 м2 за адре-

сою: 38100, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Котовського, 11, що перебуває на 
балансі ПАТ «АТП-15339» (код за ЄДРПОУ 03118268).

рівненська обЛасть
1. Нежитлові приміщення загальною площею 49,4 м2 на цокольному поверсі 

будівлі, реєстр. № 2971512.2.ААББАКО25 34700 за адресою: Рівненська обл., Ко-
рецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 107б, що перебувають на балансі ПП «Плас-
транс» (код за ЄДРПОУ 33982500).

Львівська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – службовий будинок, 
літ. «А-2», поз. 1, загальною площею 198,9 м2.

Адреса об’єкта: 80327, Львівська обл., Жовківський р-н, смт Магерів, 
вул. Л. Мартовича, 2.

Балансоутримувач: Приватне підприємство «Газдиня», код за ЄДРПОУ 
38853252 (зберігач).

Адреса балансоутримувача: 79066, м. Львів, вул. Полуботка, 5/5.
Відомості про об’єкт: двоповерховий службовий будинок з окремим входом 

загальною площею 198,9 м2, протягом останніх років не використовується. Наявні 
тріщини в цокольній частині, в будівлі є сліди протікання на стелі, підлога – бетон-
на стяжка, дощата, вікна відсутні, інженерні мережі не функціонують. Перекриття 
дерев’яне, покрівля металева. Рік побудови – 1934.

Початкова ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 81 000,00 грн, ПДВ –  
16 200,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 97 200,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації 

становить 9 720,00 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; подальше відчуження 

покупцем об’єкта приватизації здійснювати після повної сплати ціни продажу за 
згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; 
питання землекористування покупець вирішує самостійно у порядку, визначеному 
чинним законодавством України.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.10.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено філією «Львівський аукці-

онний центр» Пат дак «національна мережа аукціонних центрів» 21 жовтня 
2016 року. Час початку торгів – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 14.00.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в робочі дні у Філії «Львівський аукціонний 

центр» ПАТ ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» (79012, м. Львів, вул. Саха-
рова, 46а), тел./факс (032) 297-05-40, 297-05-41 та в РВ ФДМУ по Львівській області 
(м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 9, тел. (032) 261-62-14).

інформація 
про продаж в електронній формі на аукціоні за методом  

зниження ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ. 

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

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

за ЄДРПОУ 02361400. Адреса балансоутримувача: 79019, м. Львів, просп. В. Чор-
новола, 4.

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

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 103 400,00 грн, ПДВ – 20 600,00 грн. 
Початкова ціна з урахуванням Пдв – 124 080,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта становить 

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

об’єкта приватизації до повної сплати його вартості можливе лише за згодою ор-
гану приватизації, який здійснює контроль за виконанням умов договору купівлі-
продажу; питання землекористування вирішується покупцем після укладення до-
говору купівлі-продажу згідно з чинним законодавством.

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.10.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 21 жовтня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
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 
заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії 
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів. 
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог 
Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що 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).

інформація 
про продаж в електронній формі на аукціоні за методом  

зниження ціни об’єкта державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – гараж літ. «А-1» за-

гальною площею 42,7 м2.
Адреса об’єкта: 80000, Львівська обл., Сокальський р-н, м. Сокаль, вул. Соняч-

на, 5а, гар. 1.

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

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

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

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

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

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

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17.10.2016 до 16.00.
аукціон в електронній формі буде проведено на товарній біржі «українська 

міжрегіональна спеціалізована» 21 жовтня 2016 року. Час початку торгів – 
11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 14.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
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) оригі-
нали заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені 
копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих доку-
ментів. Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

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

їнська 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).

сумська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова 
будівля (літ. А) з підвалом загальною площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г), 
зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа (№ 1) та замощення (І-ІІ асфальто-
бетон та бутовий камінь).

Адреса об’єкта: вул. Першотравнева, 29, м. Путивль, Сумська обл.
Балансоутримувач: Управління державної казначейської Служби України 

у Путив льському районі Сумської області.
Інформація про групу інвентарних об’єктів: дата будівництва – 1988 рік. 
Технічна характеристика об’єктів:
1. Нежитлова двоповерхова будівля з підвалом: фундамент – залізобетонні бло-

ки; стіни цегляні; перегородки – залізобетонні блоки; перекриття – залізобетонні 
плити; покрівля рулонна, сумісна; підлога – бетонна основа, лінолеум, керамічна 
плитка; вікна двійні дерев’яні, двері металеві, дощаті; оздоблення – штукатурка, 
шпалери, керамічна плитка; інженерні комунікації – електропостачання, водогін, 
опалення демонтовано.

2. Цегляний гараж: фундамент бетонний; стіни та перегородки цегляні; пере-
криття – залізобетонні плити; покрівля шиферна; підлога бетонна; ворота металеві; 
оздоблення – штукатурка, фарбування; інженерні комунікації – електропостачання, 
опалення демонтовано.

3. Металева огорожа: залишки металевої решітки в металевих стовпчиках.
4. Замощення – асфальтобетонне покриття, бутовий камінь.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 776 860,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 932 232,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

155 372,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 93 223,20 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта визначає покупець; забезпечити під час екс-

плуатації об’єкта дотримання санітарно-екологічних норм та правил пожежної без-
пеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (нерухомого майна) у 
встановленому законодавством порядку; питання землекористування вирішується 
покупцем відповідно до вимог законодавства.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн вноситься на р/р № 37189500900001, 
МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – 
РВ ФДМУ по Сумській області.

аукціон в електронній формі буде проведено 28.10.2016 українською 
універсальною біржею, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

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

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

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

Кінцевий термін приймання заяв – 24 жовтня 2016 року до 17.00.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

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

в інформації рв фдму по сумській області, опублікованій в газеті «Відо-
мості приватизації» від 19 вересня 2016 року № 75 (991) на стор. 2, дату кінцевого 
терміну приймання заяв слід читати: «17 жовтня 2016 року».

Черкаська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля лазні загальною площею 182,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 20123, Черкаська обл., Маньківський р-н, с. Крач-

ківка, вул. Молодіжна, 28.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, в якій знаходиться 

дев’ять кімнат загальною площею 182,3 м2. Рік побудови – 1977. Фундамент буто-
вий; перекриття – з/б плити; підлога бетонна; прорізи дерев’яні. Інженерні мережі: 
електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення – недіючі. 
Приміщення не використовуються. Загальний фізичний знос – 43,2 %, санітарно-
технічний стан задовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 47 300,00 грн, ПДВ – 9 460,0 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 56 760,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
подальше призначення та використання об’єкта покупець визначає самостійно; 

забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання протипожежних та інших пра-
вил з утримання об’єкта та дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених 
законодавством України; питання користування земельною ділянкою під об’єктом 
приватизації покупець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален-

дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-

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

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007 в 
ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ 
по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 5 676,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, 
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17 жовтня 2016 року 
до 18.00.

аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 
товариством державною акціонерною компанією «національна мережа 
аукціонних центрів» (філією «Черкаський аукціонний центр») 21 жовтня 2016 
року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, 
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Публічного акціонерного товариства Держав-
ної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну 
адресу: htpp:// www.nmac.net.ua філії «Черкаський аукціонний центр».

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

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 09.00 до 17.00 за місцем його 
розташування за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час робо-
ти – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

інформація 
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни  

в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного підприємства «ОРГ-

ХІМ», код за ЄДРПОУ 00206138.
Місцезнаходження об’єкта: 18000, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 

243/1.
Види діяльності об’єкта: технічні випробування та дослідження, у т. ч.: прове-

дення вимірювань у сфері контролю безпеки умов праці, контролю стану навко-
лишнього природного середовища; інвентаризація та обґрунтування обсягів ви-
кидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємствах м. Черкаси 
та Черкаської області; розробка документів для отримання дозволу на розміщення 
викидів та ліміту на утворення та розміщення відходів; діяльність у сфері розробки 
технологічних нормативів використання води.

основні показники діяльності підприємства

№ з/п Найменування показників 2013 рік 2014 рік 2015 рік I півріччя 2016 року
1 Обсяг реалізованої продукції, тис. грн 420 334 279 119
2 Балансовий прибуток, тис. грн 5 (-125) (-12) (-28)
3 Величина чистого прибутку, тис. грн 4 (-125) (-12) (-28)
4 Рентабельність, % 0,01 – – – 
5 Вартість активів, тис. грн 62 61 58 57
6 Вартість власного капіталу, тис. грн 135 10 (-2) (-2)
7 Дебіторська заборгованість, тис. грн 4 3 3 3
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн,

у т. ч. пільгові пенсії по списку № 1
16 148;

130
163;
140

163;
140

Кількість та склад робочих місць: на 01.09.2016 чисельність працюючих ста-
новить 5 осіб: директор – 1, бухгалтер – 1, інженер І категорії – 1, провідний ін-
женер – 2.

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 817,0 м2 нежилих приміщень 
в п’ятиповерховій адмінбудівлі (інженерно-виробничий корпус), розміщених: на 
4-му поверсі – 33,0 м2, на 5-му поверсі – 625,3 м2, підвальні приміщення – 51,8 м2 
та приміщення спільного користування площею 106,9 м2; гараж – навіс (тимчасова 
споруда), обладнання та інвентар –126 одиниць.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, 

утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.
Ціна об’єкта приватизації без ПДВ – 795 305,50 грн, ПДВ – 159 061,10 грн.
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 954 366,60 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта:
1. Покупець самостійно визначає профіль діяльності підприємства.
2. Протягом 6 місяців від дати укладення договору купівлі-продажу єдиного 

майнового комплексу державного підприємства «ОРГХІМ» погасити заборгова-
ність із заробітної плати.

3. Протягом 12 місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватиза-
ції погасити кредиторську заборгованість, у тому числі перед Пенсійним фондом 
України та бюджетами усіх рівнів, яка складеться на дату підписання акта передачі 
державного майна.

4. З моменту переходу права власності до нового власника не звільняти пра-
цівників приватизованого підприємства з ініціативи нового власника до моменту 
виконання робіт за укладеними договорами державним підприємством «ОРГХІМ» 
(але не раніше 6 місяців з моменту переходу), за винятком звільнення на підставі 
пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку вчинення пра-
цівником дій, за які законодавством передбачено звільнення на підставі пунктів 
3,4,7,8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.

5. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати не нижче мінімального 
прожиткового рівня.

6. У встановленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію 
припинення юридичної особи – державного підприємства «ОРГХІМ», у тому числі 
анулювання печаток і штампів.

7. Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання санітарних норм 
та правил протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

8. Дотримуватися вимог Закону України «Про охорону навколишнього при-
родного середовища».

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален-

дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; по-
купець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного відсотка) 
від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

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

Грошові кошти в розмірі 95 436,66 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, 
код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17 жовтня 2016 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено Публічним акціонерним 

товариством державною акціонерною компанією «національна мережа 
аукціонних центрів» (філією «Черкаський аукціонний центр») 21 жовтня 2016 
року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, 
час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

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

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді до Публічного акціонерного товариства Держав-
ної акціонерної компанії «Національна мережа аукціонних центрів» на електронну 
адресу: htpp:// www.nmac.net.ua філії «Черкаський аукціонний центр».

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

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 09.00 до 17.00 за місцем його 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області 
за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, каб. 404, тел. 37-26-61, час робо-
ти – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.

м. київ
інформація 

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

державного торговельного підприємства «гудок»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс державного торговельного під-

приємства «Гудок».
Місцезнаходження об’єкта: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 14.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Управління справами Фонду 

державного майна України», код за ЄДРПОУ 39950170, місцезнаходження: 01601, 
м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

Відомості про об’єкт приватизації: до складу ЄМК входить нерухоме майно, а 
саме: адміністративна будівля (літ. А) – 243 м2, склади (літ. Б) – 1 391,1 м2, гаражі 
(літ. В) – 172,9 м2, прохідна (літ. Д) – 20,8 м2, навіс (літ. Е), склад палива (літ. Г) – 
15,6 м2, навіс (літ. Ж).

Відомості про земельну ділянку: ЄМК розташований на земельній ділянці 
площею 5 076,16 м2.

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

Основні показники діяльності підприємства: підприємство не здійснює вироб-
ничу діяльність з 2002 року (ліквідоване), продукція не випускається.

Кількість робочих місць: –.
Початкова ціна без ПДВ – 13 661 965,00 грн (тринадцять мільйонів шістсот 

шістдесят одна тисяча дев’ятсот шістдесят п’ять гривень).
ПДВ – 2 732 393,00 грн (два мільйони сімсот тридцять дві тисячі триста 

дев’яносто три гривні).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 16 394 358,00 

грн (шістнадцять мільйонів триста дев’яносто чотири тисячі триста п’ятдесят 
вісім гривень).

Умови продажу об’єкта приватизації:
1. Види діяльності підприємства покупець визначає самостійно.
2. Створити не менше 3 робочих місць на підприємстві протягом одного року.
3. Забезпечувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього при-

родного середовища.
4. Оформити право власності на земельну ділянку та забезпечити подальше 

використання земельної ділянки згідно з чинним законодавством.
5. Покупець зобов’язується зареєструвати право власності на об’єкти неру-

хомості, що входять до складу єдиного майнового комплексу.
6. Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-

ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за 
їх виконанням у порядку, що затверджується ФДМУ.
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фдму – 25 років

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

проДаж об’єктів групи ж

управління конкурсного продажу та біржової діяльності, т. 200-35-29

проДаж об’єктів групи е

7. Зобов’язання зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт у разі його 
подальшого відчуження протягом строку дії цих зобов’язань.

8. Покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріаль-
ного посвідчення договору купівлі – продажу сплатити ціну продажу об’єкта прива-
тизації та після сплати в повному обсязі ціни продажу прийняти його у триденний 
термін за актом передавання.

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

Заяви на участь у конкурсі подаються до органу приватизації відповідно до 
Порядку подання та розгляду заяви про включення об’єкта до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви про приватизацію об’єктів груп А, Д та Ж, 
затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 за № 437.

Учасник конкурсу подає бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування 
післяприватизаційного розвитку об’єкта приватизації, конкурсну пропозицію ціни 
(у запечатаному непрозорому конверті).

Продовження. Початок рубрики на стор. 1

воЛинська обЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні за методом зниження ціни об’єкта  
державної власності – державної частки у статутному  

капіталі спільного підприємства по агропромисловому  
будівництву «ратнеагробуд» розміром 19,27 %

Найменування: державна частка у статутному капіталі Спільного підприємства 
по агропромисловому будівництву «Ратнеагробуд» розміром 19,27 %.

Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 03582913.
Найменування товариства: Спільне підприємство по агропромисловому бу-

дівництву «Ратнеагробуд».
Місцезнаходження товариства: 44100, Волинська обл., смт Ратне, 

вул. Б. Хмель ницького, 98.
Розмір статутного капіталу товариства: 813 089,27 грн.
Розмір частки, запропонованої до продажу: 19,27 %.
Номінальна вартість частки: 156 682,30 грн.
Середньооблікова чисельність працюючих: 4 особи.

Показники економічної діяльності за останні три роки

Показник 2013 р. 2014 р. 2015 р.
Баланс активів і пасивів, тис.грн 1 566,5 1 209,2 1 024,3
Рентабельність, % -4,3 -33,4 -20,7
Вартість власного капіталу, тис.грн 1 280,3 952,4 781,0
Чистий прибуток, тис.грн -54,9 -317,8 -161,7
Обсяг реалізованої продукції, тис.грн 2 563,5 335,6 46,5

Підприємство викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє при-
родне середовище не здійснює.

Початкова ціна об’єкта – 440 320,00 грн (чотириста сорок тисяч триста 
двадцять гривень 00 коп.) без урахування Пдв.

Засоби платежу – грошові кошти.
Умови продажу об’єкта приватизації:
у встановлений договором строк сплатити ціну продажу об’єкта; у встановле-

ний договором строк прийняти об’єкт; надавати продавцю необхiднi документи, 
вiдомостi, матеріали тощо про виконання умов договору. Не перешкоджати про-
давцю у здійсненні контролю за виконанням умов договору; подальше відчуження 
та передача в заставу покупцем об’єкта в період чинності умов договору здійсню-
ються за погодженням продавця із забезпеченням переходу до нового власника 
всіх зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження; відпові-

житомирська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: їдальня.
Адреса: Житомирська обл., Чуднівський р-н, смт В. Коровинці, вул. Тере-

щенка, 12.
Балансоутримувач: ВАТ «Коровинецький цукровий завод», ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 00372397. Адреса: 13240, Житомирська обл., Чуднівський р-н, 
смт В. Коровинці, пров. Піонерський, 2.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять: будівля їдальні – 
одноповерхова цегляна будівля загальною площею 421,0 м2, рік будівництва – 1964, 
фундамент стрічковий, бутовий, стіни та перегородки цегляні, обкладені плиткою, 
покрівля – азбестофанера на дерев’яній обрешітці, підлоги бетонні, плиточні, ін-
женерні мережі – електропостачання; господарська будівля загальною площею 
67,8 м2, фундамент бутобетонний, стіни та перегородки цегляні, покрівля – аз-
бестофанера, підлога бетонна, інженерні мережі відсутні.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,1805 га. Цільове призначення – для 
будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури. Кадастровий 
номер 1825855300:01:003:0011.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 69 468,00 грн (шістдесят дев’ять тисяч чоти-
риста шістдесят вісім гривень 00 копійок), ПДВ – 13 893,60 грн (тринадцять тисяч 
вісімсот дев’яносто три гривні 60 копійок).

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 83 361,60 грн (вісімдесят 
три тисячі триста шістдесят одна гривня 60 копійок).

Умови продажу: можливе перепрофілювання; здійснення заходів щодо збе-
реження навколишнього середовища, забезпечення дотримання санітарних та 
екологічних норм під час експлуатації об’єкта; подальше відчуження об’єкта при-
ватизації можливе лише за умови збереження для нового власника зобов’язань, 
визначених договором купівлі-продажу, виключно за згодою РВ ФДМУ по Жито-
мирській області; набуття права користування або власності на земельну ділянку 
здійснювати відповідно до чинного законодавства України.

Засоби платежу – грошові кошти. Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн 
та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт перераховуються на рахунок 
№ 37183502900001 в ГУДКСУ у Житомирській області, код банку 811039. Одер-
жувач коштів – РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄД-
РПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 8 336,16 грн (вісім тисяч триста тридцять шість гривень 
16 копійок), що становить 10 % від початкової ціни об’єкта, перераховуються на ра-
хунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 820172. Одержувач коштів – РВ 
ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

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

Кінцевий термін приймання заяв – 17 жовтня 2016 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 21 жовтня 2016 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн та платежі за придбаний об’єкт прива-
тизації вносяться на рахунок одержувача – РВ ФДМУ по м. Києву, р/р № 37184501900001 
в банку ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825.

Грошові кошти у розмірі 1 639 435,80 грн, що становить 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по м. Києву на р/р 
№ 37313080214093, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19030825,  в  б а н к у  Д К С У , 
м. Київ. Призначення платежу: 10 % початкової ціни об’єкта приватизації для участі у 
конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону з продажу єдиного 
майнового комплексу державного торговельного підприємства «Гудок» без ПДВ.

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону прово-
диться відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих держав-
них підприємств (малу приватизацію)», Порядку продажу об’єктів малої при-
ватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, 
без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за прин-
ципом аукціону, затвердженого наказом ФДМУ від 02.04.2012 № 439 та за-

дальності за їх невиконання, визначених законодавством та договором, прав та 
обов’язків покупця згідно з законодавством України; у разі зміни місцезнаходжен-
ня покупець зобов’язаний у десятиденний строк повідомити про це державний 
орган приватизації.

У аукціоні з продажу Спільного підприємства по агропромисловому будівни-
цтву «Ратнеагробуд» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями 
об’єктів приватизації згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного майна».

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

юридичні особи, власником більш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) яких є 
держава Україна; юридичні особи, власником будь-якої кількості акцій (часток, 
паїв) та/або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є резидент 
держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, 
визнана Верховною Радою України державою-агресором; органи державної влади; 
працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, 
державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні 
компанії та підприємства; особи, зареєстровані в офшорній зоні (перелік таких зон 
визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF до списку країн, 
що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним 
шляхом; особи, які прямо чи опосередковано перебувають під контролем осіб, 
кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є особи, визначені в цій 
частині, або є пов’язаними особами таких осіб:

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

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

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

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

Разом із заявою для участі у аукціоні подаються:
інформація про потенційних покупців об’єктів приватизації або осіб, в інтере-

сах яких придбаваються державні об’єкти, їх засновників, учасників, у тому числі 
фізичних осіб – кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) відповідно до 
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються 
в електронному вигляді до Української універсальної біржі на електронну адресу 
auk@uub.com.ua. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники 
аукціону зобов’язані надіслати на адресу Української універсальної біржі (36039, 
м. Полтава, вул. Шевченка, 52) оригінали заяви на участь в аукціоні в 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 
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом ФДМУ від 17 квітня 
1998 року № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 
року за № 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування. 
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл., вул. 1 
Травня, 20, кімн. 402, м. Житомир, 10008, тел. (0412) 42-04-16, в робочі дні з 9.00 
до 18.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.45. Інформацію щодо проведення аукціону 
можна отримати на Українській універсальній біржі (м. Полтава, вул. Шевченка, 
52, тел. (0532) 56-00-37).

Черкаська обЛасть
інформація 

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

Назва об’єкта: медсанчастина.
Адреса об’єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл., 20705.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче під-

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

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

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

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

середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог 

реєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за № 753/21066.
конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону від-

будеться 18 жовтня 2016 року об 11.00 за адресою: м. київ, вул. євгена 
сверстюка (м. раскової), 15, 3-й поверх, Пат державна акціонерна компа-
нія «національна мережа аукціонних центрів».

Кінцевий термін приймання заяв на участь у конкурсі з відкритістю пропону-
вання ціни за принципом аукціону – 11 жовтня 2016 р.

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна, 
14 з дозволу РВ ФДМУ по м. Києву в робочі дні та години.

Заяви на участь в конкурсі з відкритістю пропонування ціни за принци-
пом аукціону приймаються за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г,  
кімн. 331, щодня з 9.00. до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.45.

Отримати додаткову інформацію можна в РВ ФДМУ по м. Києву за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 331 щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та пе-
редсвяткових днях – з 9.00. до 16.45, тел. 281-00-35. 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпо-
всюдження зброї масового знищення»; для потенційних покупців – фізичних осіб – 
довідка органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи 
(податкову декларацію); для потенційних покупців – юридичних осіб – інформація 
про фінансово-майновий стан.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданого документа та 
обов’язок довести своє право на придбання об’єктів державної власності покла-
дається на покупця.

Для участі в аукціоні потенційний покупець сплачує:
реєстраційний внесок для участі у аукціоні у розмірі одного неоподатковуваного 

мінімуму доходів громадян, що становить 17,00 грн (сімнадцять гривень 00 коп.) 
вноситься на р/р № 37180500900001 РВ ФДМУ по Волинській області в ГУДКСУ 
у Волинській області, МФО 803014, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення пла-
тежу: Реєстраційний внесок для прийняття участі у аукціоні з продажу державної 
частки Спільного підприємства по агропромисловому будівництву «Ратнеагробуд», 
одержувач – РВ ФДМУ по Волинській області;

грошові кошти у розмірі 10 % початкової ціни продажу державної частки, що 
становить 44 032,00 грн (сорок чотири тисячі тридцять дві гривні 00 коп.) вносяться 
на р/р № 37315048004566 РВ ФДМУ по Волинській області в ДКСУ м. Київ, МФО 
820172, код за ЄДРПОУ 13347870. Призначення платежу: Внесок грошових коштів 
у розмірі 10 % початкової ціни з продажу державної частки Спільного підприєм-
ства по агропромисловому будівництву «Ратнеагробуд», одержувач – РВ ФДМУ 
по Волинській області.

Аукціон за методом зниження ціни буде проводитись відповідно до Порядку 
здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать дер-
жаві у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських органі-
зацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності 
та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом 
ФДМУ від 22.05.2012 № 723 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
12.06.2012 за № 937/21249.

Заява та документи, обов’язкові для всіх заявників, на участь в аукціоні за ме-
тодом зниження ціни приймаються у робочі дні з 8.00 до 17.15, у п’ятницю – з 8.00 
до 16.00, РВ ФДМУ по Волинській області (кімн. 817) за адресою: 43027, Волинська 
обл., м. Луцьк, Київський майдан, 9.

аукціон за методом зниження ціни відбудеться 21 жовтня 2016 року об 
11.00 за адресою: волинська обл., м. Луцьк, київський майдан, 9.

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні за методом зниження 
ціни – 17 жовтня 2016 року до 17.15.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 
8.00 до 17.15, в п’ятницю – з 8.00 до 16.00. Додаткову інформацію можна отримати 
в РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: 43027, Волинська обл., м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, тел. ( 0332) 24-00-57.

природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно з чиним за-
конодавством України.

3. Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішува-
тиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання 
акта приймання-передання об’єкта.

Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 кален-
дарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % (одного від-

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

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37184006000007, 
банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, 
одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області.

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

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 17 жовтня 2016 року 
до 18.00.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Перша 
універсальна біржа «україна» 21 жовтня 2016 року, час початку внесення 
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення ці-
нових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому 
числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 
№ 1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за 
№ 1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками 
до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна» на електронну адресу http://torgi.birga-ukraine.com.ua.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 
10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію 
можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.

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

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

конкурСи з  віДбору розробників Документації із землеуСтрою

вінницька обЛасть
інформація 

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

1. Мета проведення робіт із землеустрою: формування земельної ділянки та 
присвоєння їй кадастрового номера (проведення робіт з присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка (для обслуговування 
нежитлової будівлі), на якій розташований об’єкт державної власності гр. 
а – нежитлова будівля їдальні (літ. а) загальною площею 256,4 м2, вхідний 
майданчик (літ. а), вхідний майданчик (літ. а1), що не увійшли до статутного 
капіталу ВАТ «Тульчинське міжрайонне пересувне будівельно-монтажне підпри-
ємство», за адресою: Вінницька обл., м. Тульчин, вул. Пестеля, 65а.

орієнтовний розмір земельної ділянки: 0,06 га (рішення № 147 від 
27.04.2016 8 сесії 7-го скликання Тульчинської міської ради Тульчинського райо-
ну Вінницької області).

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.04.2013 № 487 
«Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», а також зміни до наказу.

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, погодже-
ний та затверджений у встановленому порядку; витяг з Державного земельного 
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.

2. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на 
якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної ділянки та по-
годження їх з суміжними землевласниками та землекористувачами; закріплення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого 
зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки у Державному земель-
ному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; погодження та затвердження 
документації із землеустрою у встановленому порядку, отримання позитивного 
висновку державної експертизи документації із землеустрою; підготовка інших 
матеріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований 
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – садиба № 5 в 
кварталі № 14, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва 
Вінницької обласної державної адміністрації, за адресою: Вінницька обл., Неми-
рівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 78.

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

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.07.2001 
№ 1229 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації», а також зміни до наказу.

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.

3. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із 
землеустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ді-
лянкою, на якій він розташований (визначення або уточнення меж земельної 
ділянки та погодження їх з суміжними землевласниками та землекористувача-
ми; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) межовими зна-
ками встановленого зразка; проведення робіт з реєстрації земельної ділянки 
у Державному земельному кадастрі та присвоєння кадастрового номера; по-
годження та затвердження документації із землеустрою у встановленому по-
рядку, одержання позитивного висновку державної експертизи документації із 
землеустрою; підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для про-
дажу земельної ділянки).

Дані про об’єкти землеустрою: земельна ділянка, на якій розташований 
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – садиба № 6 в 
кварталі № 14, що перебуває на балансі Управління капітального будівництва 
Вінницької обласної державної адміністрації, за адресою: Вінницька обл., Неми-
рівський р-н, с. Нові Обиходи, вул. Мельника, 76.

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

Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 11.07.2001 
№ 1229 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації», а також зміни до наказу.

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.

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 
2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420); копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників подат-
ків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії 
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-
ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним за-
конодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претен-
дента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у 
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує 
розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замовник, та перелік 
документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт; 
копії спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною та-
ємницею, або відповідних допусків до державної таємниці (за необхідності); згода 
на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення про конкурсний відбір 
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 
№ 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на участь у конкурсі 
з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з урахуванням 
податку на додану вартість, а строк виконання робіт не повинен перевищувати 55 
календарних днів.

конкурс відбудеться 25.10.2016 об 11.00 в рв фдму по вінницькій об-
ласті за адресою: м. вінниця, вул. гоголя, 10.

Конкурсна документація подається до регіонального відділення шляхом 
поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або без-
посередньо до приймальні регіонального відділення до 17.00 18.10.2016. Кон-
курсна комісія працює за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для 
довідок 53-03-50.
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фдму – 25 років

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

ПоЛтавська обЛасть
інформація 

рв фдму по Полтавській області про оголошення конкурсу  
з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою продажу  

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

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

Землеустрою підлягає земельна ділянка, на якій розташований об’єкт 
державної власності групи а – громадська будівля літ. а-1 (магазин з підва-
лом) загальною площею 318,6 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 
39508, Полтавська обл., Карлівський р-н, с-ще Голобородьківське, вул. Централь-
на (Соціалістична), 3в.

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

2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 29.06.2016 
№ 1246 «Про включення до переліку об’єктів державної власності групи А, що під-
лягають приватизації» та наказ РВ ФДМУ від 13.09.2016 № 507 «Про приватизацію 
об’єкта державної власності групи А».

3. Перелік документів, які потрібно отримати в результаті проведення робіт 
із землеустрою: проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, по-
годжений та затверджений у встановленому порядку; позитивний висновок дер-
жавної експертизи документації із землеустрою; витяг з Державного земельного 
кадастру про присвоєння кадастрового номера земельній ділянці; документ, що 
підтверджує встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та за-
кріплення їх межовими знаками, інші матеріали та документи, необхідні для про-
дажу земельної ділянки.

Умови конкурсу.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Полтав-

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

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (від-
повідно до додатка 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 29.09.2011 № 1420, зі змінами); 

донецька обЛасть
рв фдму по донецькій області повідомляє про зміну місцезнаходжен-

ня конкурсної комісії та робочої групи у зв’язку зі зміною місця розташування.  
конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності, починаючи з 22 вересня 
2016 року, будуть проводитися за адресою: 61057, м. харків, театральний 
майдан, буд. 1 (4-й поверх).

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: вбудовані в перший поверх будівлі (літ. а-2, а-5) 

приміщення з № 49 до № 63 включно загальною площею 450,1 м2, частина 
приміщення IX площею 5,1 м2, частини приміщень спільного користування 
№ 66 та № 67 площею 8,51 м2 загальною площею 463,71 м2. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: 69014, м. Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 15. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутри-
мувач майна: Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище про-
фесійне училище». Платник робіт з оцінки: ФОП Соловей Зінаїда Максимівна. Дата 
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 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: частини нежитлових приміщень будівлі гурто-
житку (літ. а-9), а саме: частини нежитлових приміщень XI, XII на міжповер-
хових сходових майданчиках четвертого поверху будівлі гуртожитку площею 
0,55 м2; частини нежитлових приміщень XV, XVI на міжповерхових сходових 
майданчиках шостого поверху будівлі гуртожитку площею 0,92 м2; частини 
нежитлового приміщення XIX на міжповерхових сходових майданчиках вось-
мого поверху будівлі гуртожитку площею 0,275 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, буд. 22. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної пла-
ти з метою з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач 
майна: Запорізька державна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Те-
лесвіт». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 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.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлових приміщень будівлі гур-
тожитку (літ. а-9), а саме: частини нежитлового приміщення III площею 
0,275 м2, частина нежитлового приміщення VI площею 0,275 м2 на міжпо-
верхових сходових майданчиках другого поверху будівлі гуртожитку; час-
тини нежитлового приміщення III площею 0,46 м2, частина нежитлового 
приміщення VI площею 0,46 м2 на міжповерхових сходових майданчиках 
п’ятого поверху будівлі гуртожитку; частини нежитлового приміщення III на 
міжповерхових майданчиках восьмого поверху будівлі гуртожитку площею 
0,275 м2; частини нежитлового приміщення III на міжповерхових майданчи-
ках дев’ятого поверху будівлі гуртожитку площею 0,275 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Трегубенко, буд. 19. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати 
з метою продовження терміну дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Запо-
різька державна інженерна академія. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Телесвіт». Дата 
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 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.

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 відповідний орган державної податкової служби і 
мають відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки про 
присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної 
особи); документи, що підтверджують відповідність претендента вимогам, вста-
новленим чинним законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова 
інформація претендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання 
на виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із 
землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які 
має надати замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені 
за результатами виконаних робіт; згоду на обробку персональних даних (для фі-
зичних осіб – підприємців).

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

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 
Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 
№ 415.

Кінцевий термін подання конкурсної документації – 27.10.2016 включно.
конкурс відбудеться 03.11.2016 о 14.00 у рв фдму по Полтавській об-

ласті за адресою: м. Полтава, вул. небесної сотні, 1/23, кімн. № 402. теле-
фони для довідок: (0532) 2-24-86, 56-35-55.

Чернігівська обЛасть
інформація 

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

земельних ділянок державної власності, на яких розташовані  
об’єкти незавершеного будівництва, що підлягають приватизації

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із зем-
леустрою з метою продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, 
погодження та затвердження документації із землеустрою у встановленому по-
рядку, отримання позитивного висновку державної експертизи документації із 
землеустрою (у разі необхідності її проведення), отримання витягу з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку, підготовка інших матеріалів та доку-
ментів, необхідних для продажу земельної ділянки.

Дані про об’єкти землеустрою:
1. незавершене будівництво клубу (відділення № 3) за адресою: Чернігів-

ська обл., Талалаївський р-н, с. Слобідка, вул. Перемоги, 16.
Об’єкт – одноповерхова будівля з білої цегли, будівельна готовність близько 

40 %. розмір земельної ділянки визначається в ході робіт із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 04.08.2008 

№ 890 «Про включення до переліку об’єктів незавершеного будівництва, що під-
лягають приватизації, та виключення з переліку».

�  4. Назва об’єкта оцінки: адміністративний корпус, літ. а, площею 
637,6 м2; гуртожиток для персоналу, літ. в, площею 437,4 м2; клуб-їдальня, 
літ. е, площею 2 127,40 м2; спальний корпус № 1, літ. Л, площею 977,7 м2; 
спальний корпус № 2, літ. к, площею 986,2 м2; санблок, літ. м, площею 
30,2 м2; навіси: 6 од., літ. н19 – н24, площею по 19,5 м2 за зовнішнім обміром 
кожний; 2 од., літ. н, н17, площею по 48,3 м2 за зовнішнім обміром кожний; 4 
од., літ. н12 – н14, н16 площею по 50,3 м2 за зовнішнім обміром кожний; ряту-
вальна, літ. ц, площею 9,0 м2 за зовнішнім обміром; убиральня, літ. Ч, Ш на 
два місця кожна; танцювальна площадка, літ. Щ, загальною площею 201,0 м2; 
замощення: бетонне II – 66,6 м2, бетонні плити III – 1 025,2 м2, бетонні фігурні 
плитки IV – 2 216,4 м2, мармурова мозаїка V – 589,4 м2, піщано-гравійне IX – 
3 893,0 м2, тротуар VI – бетонні плити 19,1 м2, сходи бетонні VII загальною 
площею 57,3 м2; міст, літ. ф, загальна площа 1 080,4 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: 72100, Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 27. Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для 
розрахунку орендної плати з метою продовження терміну дії договору оренди. Ба-
лансоутримувач майна: Державне підприємство «Запорізьке машинобудівне кон-
структорське бюро «Прогрес» імені Академіка О. Г. Івченка. Платник робіт з оцінки: 
Підприємство «Обласний центр з організації дозвілля та оздоровлення дітей». Дата 
оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016. 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.

� 5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – корпус № 5 поста 
охорони, інв. № 1000099 (літ. я), загальною площею 9,1 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Розмір земельної ділянки (ділянок), 
усього – 3,0919 га. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, 
вул. Новобудов, 7. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок) – для роз-
ташування підприємства по виробництву авіаційних бортових систем. Правовий 
режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова 
оцінка земельної ділянки (ділянок) – 8 338 235,92 грн. Наявність об’єктів, що містять 
державну таємницю (так, ні) – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: відокремлений підрозділ 
«Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових систем» ДП «Львівський 
науково-дослідний радіотехнічний інститут». Платник робіт з оцінки: ТОВ «КРОК 
Г.Т.». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. 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.

� 6. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – виробнича ді-
лянка № 1 площею 1 897,06 м2, приміщення з № 2 до № 10 включно будівлі 
корпусу № 2 (літ. д), інв. № 1000102, загальною площею 2 000,0 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Розмір земельної 
ділянки (ділянок), усього – 3,0919 га. Місце розташування земельної ділянки (ді-
лянок): м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 7. Цільове призначення земельної ділянки 
(ділянок) – для розташування підприємства по виробництву авіаційних бортових 
систем. Правовий режим земельної ділянки (ділянок) – постійне користування. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) – 8 338 235,92 грн. Наяв-
ність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні), – відсутня. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Балансоутримувач майна: 
відокремлений підрозділ «Спеціальне конструкторське бюро авіаційних бортових 
систем» ДП «Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут». Платник 
робіт з оцінки: ТОВ «ДСС-ДНЕПР». Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 30.09.2016. 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. незавершене будівництво другої черги теплиці за адресою: Чернігівська 
обл., м. Ніжин, вул. Носівський шлях 25.

орієнтовна площа земельної ділянки – 1,0300 га.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 13.11.1998 № 2138 

«Про перелік об’єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації».
Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт 

із землеустрою: документація із землеустрою, зокрема проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки; позитивний висновок державної експер-
тизи (у разі необхідності її проведення); витяг з Державного земельного када-
стру про земельну ділянку; інші матеріали та документи, необхідні для продажу 
земельної ділянки.

Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору вико-
навців робіт із землеустрою: конкурсна документація подається в запечатано-
му 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 опи-
сом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До підтвердних 
документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (дода-
ток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує 
реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників подат-
ків, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті; копії 
установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифіка-
ційного коду за ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи); копії документів, 
що підтверджують відповідність претендента вимогам, встановленим чинним 
законодавством до виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація пре-
тендента про його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання 
робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати замов-
ник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами 
виконаних робіт; згода на обробку персональних даних (додаток 4 до Положення 
про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.09.11 № 1420) – 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.

Останній день подання конкурсної документації – 18.10.2016.
конкурс відбудеться 25.10.2016 о 10.00 в рв фдму по Чернігівській об-

ласті за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43, кімн. 305.
Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ ФДМУ по 

Чернігівській області.
Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області (м. Чернігів, просп. 

Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 67-63-02).

� 7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору № 97 
другого поверху будівлі поліклініки (літ. а-3) загальною площею 20,0 м2. Міс-
цезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (Кірова), 83. 
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього – 1,7002 га. Місце розташування земель-
ної ділянки (ділянок): м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова (Кірова), 83. Цільове при-
значення земельної ділянки (ділянок) – розташування навчально-наукового медично-
го центру «Університетська клініка «Басейнова Лікарня». Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок) – постійне користування. Нормативна грошова оцінка земельної 
ділянки (ділянок) – 17 328 608,42 грн. Наявність об’єктів, що містять державну таєм-
ницю (так, ні), – відсутня. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження терміну 
дії договору оренди. Балансоутримувач майна: Навчально-науковий медичний центр 
«Університетська клініка «Басейнова Лікарня» Запорізького державного медичного 
університету. Платник робіт з оцінки: Приватне підприємство – фірма «Фармапрот». 
Дата оцінки: (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. Контактні теле-
фони: 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.

� 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані в перший поверх двоповерхового 
виробничого корпусу № 7 (інв. № 100007) нежитлові приміщення № 56, 57, 
58, 62 загальною площею 154,4 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. За-
поріжжя, просп. Соборний, 3. Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати для цілей оренди 
відповідно до договору оренди. Балансоутримувач майна: Запорізьке державне 
підприємство «Радіоприлад». Платник робіт з оцінки: ПП «ВЕСТА-К». Дата оцінки: 
(дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2016. 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, затверджено-
го наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 зареєстрованим 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 діяльність в Украї-
ні», якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напря-
мами 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 кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфіка-
ційними документами) оцінювача, виданими згідно 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-

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

Назва об’єкта оцінки: державна частка у статутному капіталі товариства з 
обмеженою відповідальністю (тов) «світ ласощів», яка становить 14 800 000 
гривень, що відповідає 40 % статутного капіталу товариства. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Світ ласощів». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Чигиринська, буд. 11, м. Черкаси, 18006. Мета проведення оцінки: при-
ватизація частки, що належить державі в особі Фонду державного майна України 
(далі – Фонд), у статутному капіталі ТОВ «Світ ласощів», що становить 40 % статут-
ного капіталу товариства. 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) ТОВ «Світ ласощів»: 10.72 – 
виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських ви-
робів, тортів і тістечок тривалого зберігання. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком ТОВ «Світ ласощів», од.: 
будинки та споруди (адміністративно-виробничо-складський корпус) – 1; машини 
та обладнання (машини, апарати та їх обладнання, вимірювальні прилади, пристрої 
та лабораторне обладнання, обчислювальна техніка та інше) – 1 285; транспортні 
засоби – 23; інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 226. Розмір статутного ка-
піталу (власного капіталу) ТОВ «Світ ласощів», тис. грн: 37 000,0 зокрема: частка 
Фонду (40 % статутного капіталу товариства) –14 800,00; частка ТОВ «Шполянська 
кондитерська фабрика» (60 % статутного капіталу товариства) – 22 220,00. Балан-
сова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій ТОВ «Світ 
ласощів» станом на 31.08.2016, тис. грн: будинки та споруди – 35 835,00; машини 

та обладнання – 7 318,00; транспортні засоби – 181; інструменти, прилади, інвен-
тар (меблі) – 30,0. Кількість земельних ділянок: 3. Розмір земельних ділянок, усього: 
5,69 га. Місце розташування земельних ділянок: 0,1055 га – вул. Чигиринська, 11, 
м. Черкаси; 4,9873 га – вул. Чигиринська, 11, м. Черкаси; 0,5966 га – вул. Петров-
ського, 239, м. Черкаси. Цільове призначення земельних ділянок: 0,1055 га – землі 
промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; 
4,9873 га – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 
призначення; 0,5966 га – землі житлової та громадської забудови. Правовий режим 
земельних ділянок: 0,1055 га – оренда, рішення Черкаської міської ради п’ятої сесії 
від 15.06.2004 № 5-586; 4,9873 га – оренда, рішення Черкаської міської ради вось-
мої сесії від 24.11.2005 № 8-823; 0,5966 га – оренда, рішення Черкаської міської 
ради від 20.12.2007 № 4-283. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, тис. 
грн: 0,1055 га – 5 396,477; 4,9873 га – 26 209,006; 0,5966 га – 2 259,286. 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 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).

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

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до По-
ложення 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 чинного 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження прак-
тичної 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» та спеціалізацією в межах цього на-

пряму 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 до-
датках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до 
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація 
про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення 
формами.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: пакет акцій акціонерного това-
риства; частка в майні господарського товариства (крім акціонерного товари-
ства).

Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки – до 50 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9 або безпосередньо 
до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна України (вул. 
Кутузова, 18/9, фойє) до 18.00 4 жовтня 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) 10 жовтня 2016 р. о 14.00.

інформація 
рв фдму по Чернівецькій області про підсумки конкурсу  

з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання  
послуг з оцінки майна, що відбувся 09.06.2016

1. Переможець конкурсу: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва об’єкта оцінки: 
об’єкт малої приватизації групи А – нежитлова будівля їдальні загальною пло-
щею 401,6 м2, літ. А, інв. № 42, за адресою: Чернівецька обл., Сторожинецький 
р-н, с. Годилів, вул. Яблунівська, 10в, що обліковується на балансі державного 
підприємства «Дослідне господарство «Яблунівське» Придністровської станції 
садівництва Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України». 
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість 
та строк виконання робіт з оцінки: 2000,00 (дві тисячі) гривень та 30 (тридцять) 
календарних днів.

2. Переможець конкурсу: фізична особа – підприємець Читайло В. В. Назва 
об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-26) першого поверху будівлі навчаль-

ного корпусу № 2 (літ. А) площею 44,6 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Універси-
тетська, 19, що перебуває на балансі Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк 
виконання робіт з оцінки: 1800,00 (одна тисяча вісімсот) гривень та 4 (чотири) 
календарних дні.

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

незалежної оцінки державного майна, що відбувся 30.06.2016
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

незалежної оцінки майна:
частини приміщення їдальні «В-2» площею 363,4 м2 за адресою: 45100, Волин-

ська обл., Рожищенський р-н, м. Рожище, вул. Грушевського, 14 визнано ФОП Ма-

лащицька О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для укладення 
договору оренди, вартість робіт з оцінки – 1 100,00 грн та строк виконання робіт 
з оцінки – 5 календарних днів;

частини приміщення вузла поштового зв’язку Маневич площею 27,6 м2 за 
адресою: 44600, Волинська обл., Маневицький р-н, смт Маневичі, вул. Незалеж-
ності, 11 визнано ТзОВ «Атлант»ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартос-
ті об’єкта для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору 
оренди; вартість робіт з оцінки – 1 500,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 
2 календарних дні;

площадка для відпочинку студентів площею 31,5 м2 за адресою: 43021, Во-
линська обл., м. Луцьк, вул. Винниченка, 22 визнано ТОВ «Волинь-експерт», мета 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для укладення договору оренди, 
вартість робіт з оцінки – 900,00 грн та строк виконання робіт з оцінки – 5 кален-
дарних днів.
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Продовження таблиці

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.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу організаційно-докумен-

тального та інформаційного забезпечення РВ ФДМУ по Запорізькій області (каб. 
№ 9) до 07.10.2016 (включно).

конкурс відбудеться у рв фдму по Запорізькій області 13.10.2016 о 
10.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, каб. № 35.

київська обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єкта державної власності групи а,  
що підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні

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

� об’єкт державної власності групи а – будівля магазину літ. «а» за-
гальною площею 148,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 
67б, яка під час приватизації не увійшла до статутного капіталу ПАТ «Ірпіньмаш» 
(код за ЄДРПОУ 00240135). Дата оцінки – буде визначена наказом РВ ФДМУ після 
формування складу інвентаризаційної комісії. Замовник – РВ ФДМУ по Київській 
області. Платник – РВ ФДМУ по Київській області.

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

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

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

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

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

конкурс відбудеться 13.10.2016 о 10.00 за адресою: м. київ, вул. с. Пет-
люри, 15, рв фдму по київській області, телефон для довідок 200-25-36.

Львівська обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 15, 19, 21, 22, 23 за-

гальною площею 711,2 м2 на першому поверсі виробничо-складської будів-
лі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, 
вул. Київська, 18. Балансоутримувач: ДП МОУ «Західвійськбуд». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-
62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, 
с. Малехів, вул. Київська, 18. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПМП «Вітас».

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 28, 29 загальною пло-
щею 159,1 м2 на першому поверсі виробничо-складської будівлі літ. «б-1». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, 
вул. Київська, 18. Балансоутримувач: ДП МОУ «Західвійськбуд». Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з 
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-
62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині пло-
щі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової 
території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Жовківський р-н, 
с. Малехів, вул. Київська, 18. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПМП «Вітас».

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 1 одноповерхової 
будівлі складу (літ. у-1) загальною площею 149,5 м2. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Балансоутримувач: 1 об’єднаний 
загін Державної спеціальної служби транспорту. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою про-
довження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Курмановича, 1а. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ТзОВ «Науково-виробниче підприємство «Сенс».

�  4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
20,3 м2 на третьому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська 
обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Балансоутримувач: ДП «Львівський науково-
дослідний та проектний інститут землеустрою». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди держав-
ного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір 
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди 
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування 
земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – Львівська обласна організація Товариство Червоного Хреста України.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 75,9 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 105. Балансоутримувач: ЛД УДППЗ «Ук-
рпошта». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса за-
мовника конкурсу: lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний 
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної част-
ки прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., 
м. Сокаль, вул. Шептицького, 105. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Микита Іван Степанович.

� 6. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною 
площею 20,6 м2 на другому поверсі чотириповерхової будівлі. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Сагайдачного, 22. Балансоутри-
мувач: ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Мета 
проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-
62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: 
lorelei_46@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) 
будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової тери-
торії. Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Са-
гайдачного, 22. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 
(орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Басараб Ростислав Остапович.

� 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 8, 11 загаль-
ною площею 65,1 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Балансоутримувач: Філія «Львівський проектний 
інститут» ДП МОУ «Центральний проектний інститут». Мета проведення незалеж-
ної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ 
оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lorelei_46@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі 
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. 
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. І. Франка, 61. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2016 (орієнтовно). Платник робіт з 
оцінки – ФОП Шрамко Ілона Володимирівеа.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 рекомендована мак-
симальна ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у І кварталі 2016 року 
та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 1 725,4 
грн для нежитлових приміщень та їх частин.

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

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

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

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

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

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

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

микоЛаївська обЛасть
інформація 

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

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

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлові приміщення першо-
го поверху адміністративно-
побутового корпусу

386,7 м. Миколаїв, 
вул. Заводська, 
23/26

ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт»

31.08.16

2 Нежитлове приміщення на тех-
нічному поверсі будівлі;
частина даху будівлі

8,0;

180,0

м. Миколаїв, 
вул. Чкалова, 
буд. 20

РВ ФДМУ по Миколаївській 
області

31.08.16

3 Частина нежитлового вбудованого 
приміщення їдальні на першому 
поверсі будівлі гуртожитку № 2;
частина нежитлового приміщен-
ня буфету на першому поверсі 
будівлі учбового корпусу № 2 

440,3

109,1

м. Миколаїв, 
вул. Пушкін-
ська, 71

Миколаївський коледж тран-
спортної інфраструктури Дні-
пропетровського національно-
го університету залізничного 
транспорту ім. Академіка В. 
Лазаряна

30.09.16

4 Частина холу першого поверху 
п’ятиповерхової будівлі лікарні

10,2 м. Миколаїв, 
вул. Флотська, 71

Територіальне медичне 
об’єднання МВС України по 
Миколаївській області

30.09.16

5 Нежитлове приміщення госпо-
дарської будівлі 

12,0 Миколаївська 
обл., смт Арбу-
зинка, вул. Шев-
ченка, 217

Арбузинський професійний 
аграрний ліцей

30.09.16

6 Нежитлові приміщення 467,3 Миколаївська обл., 
м. Вознесенськ, 
вул. Жовтневої 
революції, 279а

Відокремлений підрозділ Мико-
лаївські магістральні електричні 
мережі ДП «Національна енер-
гетична компанія «Укренерго»

30.09.16

7 Частина вестибуля № 102 першо го 
поверху шестиповерхової залізо-
бетонної будівлі центрально го дис-
петчерського пункту корпус – А 

2,0 Миколаївська 
обл., м. Южноу-
країнськ, Пром-
майданчик 3 

ДП НАЕК «Енергоатом» 
обліковується у ВП «Южно-
Українська АЕС»

30.09.16

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщен-
ня першого поверху 
будівлі

31,1 Миколаївська обл., 
смт Арбузинка, 
вул. Цент ральна, буд. 88 

Управління Державної казначейської 
служби України в Арбузинському 
районі Миколаївської області

30.09.16

2 Частина підвального 
приміщення учбового 
корпусу № 1

36,4 Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Корабельна, 20/2

Первомайський професійний про-
мисловий ліцей

31.08.16

3 Нежитлова одноповер-
хова будівля АТС

357,0 м. Миколаїв, вул. Зна-
менська, 37

ДП «НАРП» 30.09.16

4 Нежитлові приміщення 
в будівлі радіостанції 
(інв. № 25563)

26,3 м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/23 

ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт»

30.09.16

5 Нежитлові приміщення 
адміністративно-служ-
бової будівлі (інв. 
№ 50148) 

169,2 м. Миколаїв, вул. За-
водська, 23/2

Миколаївська філія ДП «Адміні-
страція морських портів України» 
(адміністрація Миколаївського 
морського порту)

30.09.16

6 Нежитлове приміщення 
шостого поверху адміні-
стративної будівлі

17,7 м. Миколаїв, вул. Чка-
лова, буд. 20

РВ ФДМУ по Миколаївській 
області

30.09.16

7 Підвальне приміщення 
гуртожитку

58,0 м. Миколаїв, вул. Ні-
кольська, буд. 11а

ДВНЗ «Миколаївський політехніч-
ний коледж»

30.09.16

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

підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у 
календарних днях – не більше 5 днів), запечатаних в окремому конверті; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інфор-
мацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою 
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190) (далі – Положення).

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

новленою формою (додаток 3 до Положення); копії документів про наявність в 
оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з претендентом або додатково 
залучаються ним, документів, що підтверджують набуття кваліфікації оцінювача, 
виданих міжнародними організаціями та об’єднаннями у сфері оціночної діяль-
ності; письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається пре-
тендентом (у разі необхідності); інформація про претендента за встановленою 
формою (додаток 4 до Положення).

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

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

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

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

одеська обЛасть
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху за-

гальною площею 15,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Інститут післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 42. Мета проведен-
ня оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати 
з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-
50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.
gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, нео-
боротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Біленька Ольга 
Сергіївна, тел.: (093) 491-68-62.

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху загаль-
ною площею 10,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Інститут 
післядипломної освіти спеціалістів морського і річкового транспорту. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 42. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ді-
лянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних діля-
нок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ФОП Черній Олена Леонідівна, тел. (067) 480-61-08.

� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 
5,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Одеське профе-
сійне училище морського туристичного сервісу». Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: м. Одеса, вул. Пушкінська, 18. Мета проведення оцінки: визначення ринкової 
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ФОП Бадера Лідія Федорівна, тел. (094) 948-38-67.

� 4. Назва об’єкта оцінки: облаштований майданчик для паркування ка-
вомобіля загальною площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська державна академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окре-
мо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського 
товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ді-
лянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних діля-
нок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв). Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ФОП Тішинська-Оксамитна Н. В., тел. (063) 818-45-81.

� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення студентського гур-
тожитку № 4 загальною площею 73,4 м2. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 17. Мета проведення оцінки: ви-
значення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укла-
дення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком 
(зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного ка-
піталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість 
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за гру-
пами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. 
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Захарова Влада Олегівна,  
тел.: (073) 313-01-10, (093) 166-60-23.

� 6. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення № 1 у будівлі прохідної № 1 
загальною площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
ДП «Білгород-Дністровський морський торговельний порт». Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Волощук Кос-
тянтин Володимирович, тел. (067) 480-03-78.

� 7. Назва об’єкта оцінки: приміщення на даху будівлі Пррс «Южний» за-
гальною площею 23,26 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Фі-
лія «Дельта-лоцман» ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., 
м. Южне, вул. Берегова, 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Теле-
фони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса за-
мовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Казенне під-
приємство «Морська пошуково-рятувальна служба», тел. 785-07-17.

� 8. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі 
загальною площею 78,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеська середня спеціалізована школа-інтернат ім. П. С. Столярського. Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Сабанєєв міст, 1. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) гос-
подарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Харчування плюс», тел. (067) 559-27-48.

� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі загальною пло-
щею 13,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний 
сервісний центр в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Аєропортівська, 27/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони  
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замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовни-
ка конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюють-
ся: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, осно-
вні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові 
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів не-
рухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів ак-
цій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Пра-
вовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Укравтознак», тел. (057) 714-33-78.

� 10. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення будівлі загальною 
площею 14,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Регіональний 
сервісний центр в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
вул. Академіка Корольова, 5. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору орен-
ди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна 
адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності 
(коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий 
комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів 
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвести-
цій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за 
групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товари-
ства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансо-
вих інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок 
(зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільо-
ве призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) 
ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку 
проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з 
оцінки: ТОВ «Укравтознак», тел. (057) 714-33-78.

� 11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення (№ 53, 54, 55, 56, 57, 
58) загальною площею 125,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеський національний медичний університет. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Одеса, вул. М. Малиновського, 63. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення до-
говору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господар-
ського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ПП «Інтерміст», тел. (067) 636-84-84.

� 12. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на першому поверсі 
будівлі загальною площею 17,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Одеська філія ДП «АМПУ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна 
площа, 1/2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника 
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкур-
су: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта госпо-
дарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів неру-
хомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Пра-
вовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Полюс-Груп», тел. (097) 275-42-93.

� 13. Назва об’єкта оцінки: ділянка на даху 3-поверхової будівлі (3,0 м2) 
та ділянка мостіння двору (10,0 м2), інв. № 101001, площею 13,0 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний економічний 
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Преображенська, 
8. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника кон-
курсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства (зазначається в разі оцінки 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів неру-
хомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Пра-
вовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МТС Україна» (ПрАТ «МТС Україна») (інд. код 
14333937), тел.: (095) 289-55-55, (050) 116-40-45.

� 14. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення технічного поверху 
площею 12,0 м2 та частина даху площею 2,0 м2 у будівлі учбово-наукового 
виробничого центру загальною площею 14,0 м2. Найменування балансоу-
тримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 4. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. 
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні 
активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість 
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти неза-
вершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з об-
ліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного 
капіталу) господарського товариства (зазначається в разі оцінки цілісних май-
нових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, па-
кетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПрАТ «Київстар» (інд. 
код 21673832), тел. (067) 343-79-74 Аркадій.

� 15. Назва об’єкта оцінки: частина площ приміщення горища (8,0 м2) 
та частина покрівлі 3-поверхового учбового корпусу хімічного факультету 
університету ім. і. і. мечникова загальною площею 73,0 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. 
Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Щепкіна, 14. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за 
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. 
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка 
земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять держав-
ну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МТС Україна» (ПрАТ «МТС 
Україна») (інд. код 14333937), тел.: (095) 289-55-55, (050) 116-40-45.

� 16. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення у корпусі біо-
логічного факультету ону ім. і. і. мечникова загальною площею 2,0 м2. На-
йменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 
2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника кон-

курсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства (зазначається в разі оцінки 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. Балансова за-
лишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів неру-
хомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Пра-
вовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гертнер О. А. (інд. код 2144217301), тел.: (068) 
345-88-81 Михайло, (068) 345-88-83 Костянтин.

� 17. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення горища 5-поверхової 
будівлі та ділянка даху учбового корпусу, інв. № 10310680, загальною пло-
щею 11,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Морехідне учи-
лище ім. О. І. Маринеска Національного університету «Одеська морська академія». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Канатна, 8. Мета проведення оцін-
ки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 
731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазна-
чаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) гос-
подарського товариства (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріаль-
них активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: 
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 02.09.2016. Інформація 
про особу – платника робіт з оцінки: ПАТ «МТС Україна» (ПрАТ «МТС Україна») (інд. 
код 14333937), тел.: (095) 289-55-55, (050) 116-40-45.

� 18. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення у фойє го-
ловного корпусу ону ім. і. і. мечникова загальною площею 2,0 м2. Найме-
нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет 
ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дворянська, 
2а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку 
орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника кон-
курсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: 
infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного 
капіталу (власного капіталу) господарського товариства (зазначається в разі оцінки 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначаєть-
ся окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки 
об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, 
пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце 
розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошо-
ва оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які міс-
тять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
02.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Гертнер О. А. (інд. 
код 2144217301), тел.: (068) 345-88-81 Михайло, (068) 345-88-83 Костянтин.

� 19. Назва об’єкта оцінки: частина торгового залу їдальні № 14 загальною 
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський 
морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна 
площа, 1/1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника 
конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкур-
су: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта госпо-
дарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 
дані відсутні Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні 
засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові ін-
вестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених ка-
пітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів не-
рухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів ак-
цій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Пра-
вовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 12.08.16. Інформація про осо-
бу – платника робіт з оцінки: ПАТ «Марфін Банк», 30-15-00, 30-15-01, (067) 787-71-
20, (063) 392-39-20 Петренко Віктор Миколайович.

� 20. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення першого поверху при-
будови до будівлі гуртожитку № 1 загальною площею 8,2 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Семінарська, 9. Мета проведення 
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, 
(048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види 
економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи 
або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазнача-
ються окремо за групами): 1. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фі-
нансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних діля-
нок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, 
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) 
ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове при-
значення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. 
Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна): 12.08.16. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Тес-
ленко Сергій В’ячеславович, (067) 951-57-31.

� 21. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху та лабо-
раторії двс площею 234,6 м2 та підвальне приміщення площею 305,6 м2. 
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний полі-
технічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Тирас-
польська, 6. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замов-
ника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства (зазначається 
в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 09.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ПП «ВІРАЖ – 
1» (інд. код 30652169), тел.: (067) 739-62-84, (067) 484-00-84.

� 22. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення на другому поверсі 
4-по верхової будівлі «блок службово-побутових приміщень» загальною 
площею 54,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одесь-
кий морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, 
Митна пл., 1. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замов-
ника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника 
конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта 
господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оціню-
ються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, 
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фі-
нансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства (зазначається 
в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у 
разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майно-
вих комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), 
усього: –. Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення 
земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нор-
мативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості 
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна): 09.09.2016. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Вільна 
Гавань» (інд. код 37984260), тел.: (050) 183-53-04, 729-42-05.

� 23. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху кор-
пусу будівельно-технологічного інституту (учбово-лабораторний корпус 
№ 7) площею 46,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська 
держана академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 

м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 28. Мета проведення оцінки: визначення 
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації до-
говору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. 
Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної 
діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний 
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних 
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних 
інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються 
окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господар-
ського товариства (зазначається в разі оцінки цілісних майнових комплексів, паке-
тів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних 
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довго-
строкових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість 
земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. 
Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування земельної(их) 
ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Правовий ре-
жим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 09.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Мойшевич Богдан 
Омелянович (інд. код 2760701290), тел.: (093) 626-72-51.

� 24. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення на 2-му поверсі будівлі 
загальною площею 18,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Одеса, вул. Семінарська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса 
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого 
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні ак-
тиви, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові 
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір 
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства (зазначається 
в разі оцінки цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (за-
значається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі 
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комп-
лексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Міс-
це розташування земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) 
ділянки(ок): –. Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова 
оцінка земельної(их) ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять дер-
жавну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.09.2016. 
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Громадська організація «Здоров’я 
молоді» (інд. код 26506458), тел.: 37-40-47, 714-37-18

� 25. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення першого поверху в бу-
дівлі комбінату побутового обслуговування площею 20,64 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний універси-
тет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 11г. Мета 
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 
731-50-28, (048) 731-50-29. Електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@
spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, 
необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсут-
ні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, 
об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) 
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства (зазначається в разі оцінки цілісних 
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв), тис. грн: –. Балансова залишкова 
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капі-
тальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за 
групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухо-
мості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, 
часток, паїв): –. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього: –. Місце розташування 
земельної(их) ділянки(ок): –. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): –. Пра-
вовий режим земельної(их) ділянки(ок): –. Нормативна грошова оцінка земельної(их) 
ділянки(ок): –. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 13.09.2016. Інформація про 
особу – платника робіт з оцінки: Фізична особа – підприємець Коваль-Лесков Олек-
сандр Вадимович (інд. код 2349603672), тел. (050) 416-47-03.

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та 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.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом пошто-
вого відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або 
безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю органі-
заційної роботи (м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) 
до 18.00 12.10.2016. 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.

конкурс відбудеться 19.10.2016 об 11.00 у рв фдму по одеській об-
ласті (65012, м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, кімн. 503). телефон 
для довідок (048) 731-50-39.

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.16 № 10-36-11307 (вх. РВ від 23.06.16 
№ 01103886) «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з оцінки 
майна у першому кварталі 2016 року»: «за результатами аналізу звітності, отри-
маної від регіональних відділень, Фонд інформує про середні значення ціни послуг 
з оцінки майна, що склалася у першому кварталі 2016 року за групами об’єктів: 
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є од-
ним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, 
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв), – 1 725,40 
грн; окремо розташована будівля – 1 849,90 грн; комплекс будівель та споруд – 
3 200,00 грн; об’єкт незавершеного будівництва – 5 673,80 грн; цілісний майновий 
комплекс – 10 580,0 грн.».

ПоЛтавська обЛасть
відповідно до звернення рв фдму по Полтавській області в інформації 

про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, опублікованій в 
газеті «Відомості приватизації» від 14.09.2016 № 74 (990) на стор. 4, щодо об’єкта 
поз. № 3 місцезнаходження слід читати: «вул. незалежності (вул. Леніна), 120, 
смт машівка, Полтавська область.».

рівненська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: майстерня площею 193,3 м2. Найменування ба-

лансоутримувача об’єкта оцінки: Державний професійно-технічний навчальний 
заклад «Дубровицький професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Шкільна, 19. Мета проведення оцінки: визна-
чення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-66-75 (відділ 
оренди державного майна). Телефакс замовника конкурсу 26-86-80. Електронна 
адреса замовника конкурсу: pochta_56@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ 
ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з 
оцінки: ТзОВ «Військторг». Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні 
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 
приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних за-
собів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових 
інвестицій на 31.08.2016 становить 0,0 грн. Розмір земельної ділянки, усього: ін-
формація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. 
Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим 
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ді-
лянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.10.2016.

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

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

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

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

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

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має 
містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з ви-
конанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
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оГоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

вінницька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління 

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

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

найменування
реєстровий 

номер майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди

мета використання

1 Державна служба 
статистики України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване примі-
щення одноповерхової адмінбудівлі (літ. А)

– Вінницька обл., Погребищенський р-н, 
м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 73

23,6 65 301,00 2 роки Здійснення торгівлі непродовольчими товарами – 
20,0 м2, надання послуг ксерокопіювання – 3,6 м2

2 Державна служба 
статистики України

02359395, Головне управління статистики у Вінницькій області, 21100, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 15, тел. (0432) 52-57-70

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані примі-
щення на 10-му поверсі адмінбудинку (літ. А)

– 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке 
шосе, 15

67,0 388 863,00 2 роки Розміщення громадської організації

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21100, м. вінниця, вул. гоголя, 10, тел. (0432) 67-52-17, факс 56-24-65, рв фдму по вінницькій 
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право 
його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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 не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, 
вул. XXII Партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06

Нежитлове вбудо-
ване приміщення

37664469.1.СЦРИДЖ020 м. Кривий Ріг, 
вул. Пушкіна, 44

88,2 263 728,00 2 роки 11 місяців Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство осві-
ти і науки України

37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, 
вул. XXII Партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06

Нежитлове вбудо-
ване приміщення

37664469.1.СЦРИДЖ018 м. Кривий Ріг, вул. XXII 
Партз’їзду, 11

23,0 73 302,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

3 Міністерство осві-
ти і науки України 

19097120, Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропе-
тровській області, м. Дніпропетровськ, просп. Пушкіна, 36, тел. (056) 724-15-01

Нежитлові вбудо-
вані приміщення

Інформація відсутня м. Кривий Ріг, 
вул. Бикова, 12

148,1 311 970,00 2 роки 11 місяців Розміщення офіса (11,9 м2), розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксе-
рокопіювання (12,7 м2), інше використання (25,5 м2 допоміжні приміщення, 98,0 м2 виробнича діяльність) 

4 Міністерство осві-
ти і науки України

37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, 
вул. XXII Партз’їзду, 11, тел. (0562) 409-06-06

Нежитлове вбудо-
ване приміщення

Інформація відсутня м. Кривий Ріг, просп. 
Гагаріна, 57

55,0 110 042,00 2 роки 11 місяців Розміщення магазину-складу

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».

ЗаПоріЗька обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

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

найменування
реєстровий номер 

майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство осві-
ти і науки України

02543845, ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», 02543845, 71630, 
Запорізька обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 25, тел. 7-63-77

Нежитлове приміщення № 8 (у складі частин приміщень з № 1 до № 4 включно) 
та частина коридору ІХ (8,9 м2) першого поверху будівлі гуртожитку літ. А-9

02543845.1.ЧРИАЯГ002 м. Дніпрорудне, 
просп. Ентузіастів, 15

39,9 80 602,00 2 роки 364 дні Інше використання нерухомого майна (розміщення 
майстерні з ремонту та обслуговування офісної техніки)

2 Міністерство осві-
ти і науки України

02543845, ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей», 71630, Запо-
різька обл., м. Дніпрорудне, просп. Ентузіастів, 25, тел. 7-63-77

Нежитлові приміщення № 2, 7, 8, 9 та частини приміщень спільного користу-
вання № 1, 3, 4 (7,35 м2) першого поверху будівлі гуртожитку літ. А-9

02543845.1.ЧРИАЯГ002 м. Дніпрорудне, 
просп. Ентузіастів, 15

79,05 156 393,00 2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (перукарня)

3 Міністерство осві-
ти і науки України

02070849, Запорізький національний технічний університет, 69063, 
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, тел. (061)764-25-06

Частина коридору № 153 першого поверху головного навчального корпусу 
(літ. А-3-4; А3-2; А4; А5)

02070849.2.АААККД923 м. Запоріжжя, 
вул. Жуковського, 64

2,0 7 228,00 2 роки 364 дні Розміщення банкомата

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, рв фдму по Запорізькій області, тел.: (061) 226-07-89, 
226-07-88, 226-07-87, 227-07-85. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування об’єкта оренди з супровідним листом. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

івано-франківська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу управління 
Балансоутримувач 

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

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

1 Державна служба статис-
тики України

02360599, Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 76000, 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 6, тел. (0342) 79-20-77 

Приміщення адмінбудівлі 02360599.1.АААДЕЕ947 м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 6

128,0 1 084 447,00  
станом на 30.06.2016

2 роки 11 місяців Розміщення громадської 
організації 

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 76019, м. івано-франківськ, вул. василіянок, 48, рв фдму по івано-франківській області, відділ оренди, 
тел./факс (0342) 55-25-97. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Луганська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування
реєстровий номер 

майна
місцезнаходження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди

мета  
використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02540479, ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище», Луган-
ська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний (Радянський), 17, 
тел. (095) 329-16-21

Група інвентарних об’єктів загальною площею 269,93 м2 у складі: нежитлове вбудоване при-
міщення площею 207,99 м2 в будівлі господарського корпусу (інв. № 10310009) та нежитлове 
вбудоване приміщення площею 61,94 м2 в будівлі гаража (інв. № 10310013)

02540479.1.БКПТНЕ060
02540479.1.БКПТНЕ064

Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
просп. Центральний (Радян-
ський), 17

269,93 418 600,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 364 дні Розміщення 
складу

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

Львівська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження
загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально мож-
ливий строк оренди

мета використання

1 Міністерство інфра-
структури України

22336769, Львівська дирекція Українського державного підприємства пошто-
вого зв’язку «Укрпошта», м. Львів, вул. Словацького,1, тел. 276-48-26

Нежитлове приміщення 
на першому поверсі будівлі 

21560045.1400.АААЖЕЕ472 Львівська обл., м.Сокаль, 
вул. Шептицького,105

50,8  263 780,00  
станом на 31.07.2016

1 рік 38,8 м2 – інше використання нерухомого майна;
12,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта 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 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».

фДму повіДомляє

інформація  
про роботу фонду державного майна україни та хід виконання  

державної програми приватизації у серпні 2016 року
Фонд державного майна України (далі – Фонд) протягом звітного періоду здій-

снював виконання поставлених перед ним завдань, реалізацію функцій з управ-
ління об’єктами державної власності, створення умов для проведення прозорої 
приватизації та вживав відповідних заходів для успішного продажу в 2016 році 
визначених Урядом об’єктів.

1. результати приватизації державного майна
У сфері приватизації Фонд здійснював заходи, спрямовані на виконання пла-

нового завдання з надходження коштів від приватизації, встановленого Законом 
України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», у розмірі 17,1 млрд грн.

У рамках реформування державного сектору економіки з урахуванням Мемо-
рандуму про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом 
(пункт 34) відповідно до доручень Кабінету Міністрів України Фондом підготовлено 
проекти законів України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
списання безнадійного податкового боргу державних підприємств)» та «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку лікві-
дації державних підприємств)», які в установленому порядку направлено Кабінету 
Міністрів України. Дорученням Уряду законопроекти повернуто Фонду для спільного 
доопрацювання із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. 

З метою вдосконалення законодавства з питань приватизації Фондом за 
власною ініціативою підготовлено та надіслано Кабінету Міністрів України проекти 
законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
спрощення процесу приватизації)» та «Про внесення змін до статті 15 Бюджетного 
кодексу України (щодо фінансування спеціального фонду)». 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо спрощення процесу приватизації)» концептуально змінює законодавство в 
сфері приватизації, об’єднавши різні законодавчі акти та норми законів у цій сфері 
в один законодавчий акт – Закон України «Про приватизацію державного майна». 
Проектом закону уніфікуються процедури приватизації об’єктів державної власнос-
ті, скорочуються терміни її проведення, змінюється підхід до класифікації об’єктів 
приватизації, формування переліків об’єктів приватизації, визначення початкової 
ціни, підходи до продажу об’єктів тощо. 

Проектом Закону України «Про внесення змін до статті 15 Бюджетного ко-
дексу України (щодо фінансування спеціального фонду)» змінюється підхід до 
фінансування заходів з приватизації та пропонується утворити спеціальний фонд 
державного бюджету за рахунок відрахування 10 % коштів, що надходять від при-
ватизації державного майна. 

Дорученням Уряду встановлено завдання Фонду та заінтересованим централь-
ним органам виконавчої влади спільно розглянути зазначені проекти законів. На 
сьогодні Фонд продовжує роботу з узгодження позицій заінтересованих централь-
них органів виконавчої влади. 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 31 серпня 2016 року № 588 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2015 
року № 271», метою якої є оптимізація переліку об’єктів державної власності, що 
підлягають приватизації. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 року № 606-р 
«Про внесення змін у додатки до розпорядження Кабінету Міністрів України від 
03 квітня 2013 року № 204» продовжено терміни розміщення пакетів акцій ВАТ 
«Тернопільобленерго», АК «Харківобленерго», ПАТ «Хмельницькобленерго», ПАТ 
«Миколаївобленерго», які підлягають продажу за конкурсом з відкритістю пропо-
нування ціни за принципом аукціону, до 30 листопада 2016 року та пакета акцій 
ПАТ «Черкасиобленерго», який підлягає продажу на фондових біржах, до 30 лис-
топада 2016 року.

Для залучення широкого кола інвесторів до приватизації українських компа-
ній Фондом на засадах прозорості, публічності та відкритості проводиться інфор-
маційна компанія щодо об’єктів, які пропонуються до продажу. Презентаційна 
інформація про потенційні об’єкти приватизації оприлюднюється та регулярно 
оновлюється на веб-сайті Фонду. На сьогодні на сайті Фонду оприлюднено ін-
формацію щодо 974 об’єктів груп А, Д, Ж та 174 об’єктів груп В, Г, Е. Інформаційні 
оголошення постійно розміщуються на офіційному веб-сайті Фонду та в офіційних 
друкованих виданнях державних органів приватизації, зокрема двічі на тиждень у 
газеті «Відомості приватизації».

Протягом серпня 2016 року конкурси з продажу пакетів акцій акціонерних 
товариств (АТ) не оголошувалися, договори купівлі-продажу пакетів акцій не 
укладалися.

На фондових біржах протягом серпня 2016 року Фондом запропоновано до 
продажу 2 пакети акцій 2 АТ загальною номінальною вартістю 16,475 млн грн, які 
не було продано. 

Протягом звітного періоду органами приватизації змінено форму власності 10 
об’єктів державної власності, з яких 9 об’єктів групи А, 1 об’єкт групи Д, та за уго-
дами з органами місцевого самоврядування змінено форму власності 13 об’єктів 
комунальної власності групи А.

За оперативними даними, станом на 31 серпня 2016 року від приватизації дер-
жавного майна перераховано до загального фонду державного бюджету 60,297 
млн грн, у тому числі протягом звітного місяця – 1,539 млн грн.

2. регулювання оціночної діяльності
Підготовлений Фондом разом із саморегулівними організаціями оцінювачів 

проект Закону України «Про внесення змін до законодавства про оцінку майна та 
професійну оціночну діяльність в Україні», який передбачає нові підходи до регу-
лювання та здійснення оціночної діяльності і викладає Закон України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» в новій редакції, 
направлено Міністерству юстиції України для проведення правової експертизи. 

Метою законопроекту є забезпечення дерегуляції та демонополізації у сфері 
оціночної діяльності, підвищення якості оціночних послуг, посилення ролі само-
регулівних організацій оцінювачів.

3. корпоративне управління
У сфері корпоративного управління Фонд станом на 31 серпня 2016 року здій-

снює управління корпоративними правами держави у 344 господарських товари-
ствах, з яких 128 господарських товариств мають у статутному капіталі державну 
частку понад 50 % (контрольний пакет), у тому числі 28 – державну частку 100 %, 
що становить 37 % загальної кількості господарських товариств, які перебувають 
у сфері управління Фонду.

Станом на 01 вересня 2016 року господарськими товариствами, що перебу-
вають у сфері управління Фонду, прийнято рішення про нарахування за результа-
тами фінансово-господарської діяльності у 2015 році дивідендів на корпоративні 
права держави в розмірі 15,645 млн грн. До Державного бюджету України пере-
раховано 15,673 млн грн.

Крім того, станом на 01 вересня 2016 року господарські товариства, в яких з 
незалежних від Фонду причин до 01 травня 2016 року не проведено чергові загальні 
збори акціонерів, до виключної компетенції яких віднесено питання розподілу при-
бутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів (відповідно до абзацу 
восьмого частини п’ятої статті 11 Закону України «Про управління об’єктами дер-
жавної власності»), сплатили до державного бюджету частину чистого прибутку в 
розмірі 1,229 млрд грн. 

4. оренда державного майна
Системна та комплексна робота Фонду у сфері орендних відносин дала змогу 

забезпечити виконання орендарями умов договорів оренди державного майна, за-
гальна кількість яких на 31 серпня 2016 року становить 18 970. За оперативними 
даними, державними органами приватизації станом на 31 серпня 2016 року за-
безпечено надходження коштів до державного бюджету від оренди державного 
майна в сумі 686,902 млн грн, у тому числі у серпні 2016 року – 82,121 млн грн при 
встановленому річному плановому завданні 615,00 млн грн.

Підготовлено Управлінням  
економічного аналізу ФДМУ

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

конкурс відбудеться 21 жовтня 2016 року о 9.00 у рв фдму по рівнен-
ській області за адресою: 33028, м. рівне, вул. 16 Липня, 77.

Документи на участь у конкурсі приймаються 17.10.2016 (включно)  
до 17.00 за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77. Телефон для довідок 
26-79-91.

Чернівецька обЛасть
рв фдму по Чернівецькій області повідомляє, що на підставі листа Мініс-

терства інфраструктури України від 07.09.2016 № 8861/16/10-16 комісія з кон-
курсного відбору суб’єктів оціночної діяльності органу приватизації прийняла 
рішення про припинення процедури проведення конкурсного відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які мали залучатись для надання послуг з оцінки майна, 

що перебуває на балансі філії УДП «Укрінтеравтосервіс – Закарпаття», а саме: 
частини приміщення (31) другого поверху адмінбудівлі (літ. А) пункту пропуску 
«Порубне-Сірет» площею 11,5 м2 за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький 
р-н, с. Тереблече, вул. Головна, 1Н; приміщень першого поверху будівлі (літ. 
А) пункту пропуску «Мамалига-Крива» загальною площею 11,7 м2 за адресою: 
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Мамалига, вул. Головна, 226 з метою 
передачі в оренду.
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Продовження таблиці

оГоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

інФормАЦіЯ реГіонАЛЬнИХ ВіДДіЛенЬ ФДмУ

ПіДСУмКИ
інформація 

рв фдму по рівненській області про підсумки конкурсу  
на право укладення договору оренди нерухомого  

державного майна, що відбувся 19.09.2016
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру 

орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди не-
рухомого державного майна – приміщення другого поверху навчально-виробничої 
майстерні навчального корпусу площею 96,7 м2 та підсобного приміщення першого 
поверху навчального корпусу площею 53,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Бе-
резне, вул. Ціолковського, 2, що перебувають на балансі Державного професійно-
технічного навчального закладу «Березнівське вище професійне училище», кон-
курсною комісією прийнято рішення оголосити переможцем конкурсу та укласти 
договір оренди з ФОП Євгеюком О. О.

інФормАЦіЯ Про оренДУ ВіЙСЬКоВоГо мАЙнА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
кев м. володимир-волинський про проведення конкурсу  

на право оренди нерухомого військового майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Володимир-

Волинський, вул. Академіка Глушкова, 1.
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові приміщення загаль-

ною площею 93,8 м2 в будівлі кПП № 319 військового містечка № 51 за адре-
сою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Привокзальна, 14.

Балансоутримувач: КЕВ м. Володимир-Волинський.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, становить 154 098,00 

грн (без ПДВ).

стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного зако-
нодавства України, за базовий місяць розрахунку – липень 2016 р. становить 
1 027,32 грн (без Пдв).

Основні вимоги конкурсу: найбільший запланований розмір місячної орендної 
плати; використання об’єкта оренди під кафе-магазин, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної ко-
місії документи, відповідно до розділу 3 спільного наказу Фонду державного 

майна України та Міністерства оборони України від 26.07.2000 № 1549/241.
конкурс буде проведено об 11.00 через 21 календарний день після опу-

блікування цієї інформації в газеті «відомості приватизації» за адресою: кев 
м. володимир-волинський, волинська обл., м. володимир-волинський, 
вул. академіка глушкова, 1.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три робочих дні до 
проведення конкурсу.

Телефон для довідок (03342) 3-33-33.

микоЛаївська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна казна-
чейська служба 
України 

38029445, Управління Державної казначейської служби України у Врадіївському районі 
Миколаївської області, вул. Героїв Врадіївщини, 139, смт Врадіївка, Миколаївська обл., 
тел.: (05135) 9-11-46

Нежитлове приміщення першого поверху 
адмінбудівлі

38029445.1.АААГБГ819 вул. Героїв Врадіївщини, 139, 
смт Врадіївка, Миколаїв-
ська обл.

28,9 28 394,00 2 роки 364 дні Розміщення магазину з продажу промислових 
товарів

2 Міністерство освіти 
і науки України 

02700090, Науково-дослідний інститут «Миколаївська астрономічна обсерваторія», м. Ми-
колаїв, вул. Обсерваторна, 1, тел. (0512) 47-92-58 

Приміщення гаражів № 11,12,13 – вул. Обсерваторна, 1, м. Ми-
колаїв

86,7 115 008,00 2 роки 364 дні За функціональним призначенням

3 Міністерство обо-
рони України

35123222, Філія «Одеське управління військової торгівлі «Концерну «Військторгсервіс», 
65063, м. Одеса, вул. Армійська, 10а, тел. (048) 714-39-26

Приміщення першого поверху № 21, 22а в 
приміщенні магазину житлового будинку

33689922.32.УВЮЯ-
ЮТ086

м. Миколаїв, вул. Героїв Ста-
лінграда, 93

85,4 132 400,00 2 роки 364 дні Для розміщення торговельного об’єкта з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакциз-
ної групи 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «відомості приватизації» за адресою: м. миколаїв, вул. Чкалова, 20, рв фдму по миколаївській області 
(6-й поверх, кімн. 37-38) та факсом (0512) 47-51-70. За додатковою інформацією звертатися за тел. (0512) 47-89-82, 47-04-18. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження 
об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

терноПіЛьська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

На зва органу 
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Тернопільська 
обласна державна 
адміністрація

33866581, Департамент агропромислового розвитку Тернопіль-
ської обласної державної адміністрації, 46001, вул. Князя Ост-
розького, 14, м. Тернопіль, тел.: (0352) 52-47-60, 52-00-92

Частина нежитлового приміщення, площадка холу (вес-
тибуль) перед центральним входом адмінбудинку 

33866581.1.ШИВУИЮ039 вул. Князя Острозького, 14, 
м. Тернопіль

2,0 14 350,00 2 роки 11 місяців Встановлення банкомата

2 Тернопільська 
обласна державна 
адміністрація

35939813, Державна установа «Госпрозрахункова група Терно-
пільської обласної державної адміністрації», 46006, вул. Шпи-
тальна, 7, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-56-79

Частина приміщення адмінбудинку, а саме: цокольний 
поверх загальною площею 193,3 м2, 1-й поверх загаль-
ною площею 199,1 м2, 2- й поверх загальною площею 
215,2 м2

35939813.5.ШИВУИЮ268 вул. Багата, 1, м. Тернопіль 607,6 7 115 799,00 10 років Розміщення фірмового магазину вітчиз няного 
про мис лового підприємства-товаро вироб ника, 
що вироб ляє товари, які не належать  до товарів 
підакцизної групи

3 Монастириська 
районна державна 
адміністрація

00733105, Відділ агропромислового розвитку Монастириської 
районної державної адміністрації, 48300, вул. Сагайдачного, 3, 
м. Монастириська, Монастириський р-н, Тернопільська обл., 
тел. (03555) 2-12-01

Частина нежитлової будівлі адміністративного будинку 
(позиція 3-12) на третьому поверсі

00733105.2.АААДЖИ031.1220.1 вул. Сагайдачного, 3, м. Мо-
настириська, Монастирись-
кий р-н, Тернопільська обл.

11,0 28 890,00 2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

4 Міністерство 
інфраструктури 
України

01192220, Тернопільська дирекція Українського державного під-
приємства поштового зв’язку «Укрпошта», 46001, вул. В. Чорно-
вола, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-85

Частина нежитлових приміщень адмінбудинку першо-
го поверху (пам’ятки архітектури місцевого значення, 
охоронний № 178 М), у т. ч. 0,91 м2 – площі спільного 
користування 

21560045.2004.АААЖЕИ473 вул. Шевченка, 89, м. Кре-
менець, Кременецький р-н, 
Тернопільська обл.

31,11 130 017,00 1 рік Розміщення магазину торгівлі непродовольчи-
ми товарами

5 Міністерство 
інфраструктури 
України

01192220, Тернопільська дирекція Українського державного під-
приємства поштового зв’язку «Укрпошта», 46001, вул. В. Чорно-
вола, 1, м. Тернопіль, тел. (0352) 52-64-85

Частина нежитлових приміщень першого поверху 
будинку «Пошти», у т. ч. 4,67 м2 – площі спільного 
користування 

21560045.2001.АААЖЕИ488 вул. Д. Галицького, 39, 
смт Підволочиськ, Підволо-
чиський р-н, Тернопіль-
ська обл.

26,87 84 267,00 1 рік Розміщення магазину торгівлі одягом

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

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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного універ-
ситету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, 
м. Харків, вул. Чкалова, 1, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64

Частина холу (кімн. № ІІІ) на цокольному поверсі 
5-поверхового гуртожитку № 8, інв. № 72905, літ. А-5 

02066769.1.АААККЖ570 м. Харків, вул. Академіка 
Проскури, 2

1,0 7 800,00 1 рік Розміщення платіжного термінала

2 Міністерство 
освіти і науки 
України

23912896, Студентське містечко Національного аерокосмічного універ-
ситету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 61070, 
м. Харків, вул. Чкалова, 1, тел.: (057) 788-46-86, 788-45-41, 315-11-64

Частина холу (кімн. № ХХХІІ) на 1-му поверсі 5-поверхового 
гуртожитку № 2, інв. № 57965, літ. А-5 

02066769.1.АААККЖ550 м. Харків, вул. Чкалова, 11 1,0 7 800,00 1 рік Розміщення платіжного термінала

3 Міністер-
ство охорони 
здоров’я 
України

38547573, Харківський відокремлений підрозділ Державної установи 
«Лабораторний центр на залізничному транспорті Держсанепідслужби 
України», 61012, м. Харків, вул. К. Маркса, 10, тел.: (057) 724-48-28, 
724-48-28

Нежитлові приміщення – кімн. № 3 (S = 18,6 м2), кімн. № 4 
(S = 24,8 м2) та тамбур № I (S = 3,2 м2) на 1-му поверсі 
2-поверхового адміністративного будинку, інв. № 10310005, 
літ. Б

– Харківська обл., 
м. Куп’янськ, смт. 
Куп’янськ-Вузловий, пл. 
Радянська, 28

46,6 82 800,00 1 рік Розміщення суб’єкта господарювання, що здійс-
нює побутове обслуговування населення (перу кар-
ня) на S = 18,6 м2 (кімн. № 3) та торго вельного 
об’єкта з продажу непродовольчих товарів 
(магазин) на S = 28,0 м2 (кімн. № 4, І)

4 Державна фіс-
кальна служба 
України

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

Нежитлове приміщення – кімн. № 11 на 1-му поверсі однопо-
верхового пункту пропуску «Плетнівка» інв. № 10310134006, 
літ. А-1

39292197.28.ААААЖЖ534 Харківська обл., Вовчан-
ський р-н, с. Гатище, 
вул. Плетенівський шлях, 
1, пункт пропуску «Пле-
тенівка»

3,1 16 200,00 2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку

5 Державна фіс-
кальна служба 
України

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

Нежитлові приміщення – кімн. № 16 площею 8,3 м2, № 17 
площею 3,1 м2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі 
виробничо-господарчого призначення, інв. № 10310427006, 
реєстровий № ЗЮ-1840, літ. Б-1 та кімн. № 17 площею 
6,3 м2 на 1-му поверсі одноповерхової будівлі виробничо-
господарчого призначення, інв. № 103104260066, літ. А-1

39292197.28.ААААЖЖ589,
39292197.28.ААААЖЖ588

Харківська обл., Дергачів-
ський район, 38-й км траси 
«Харків – Бєлгород» пункт 
пропуску «Щербаківка»

17,7 87 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення відділення банку

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону україни «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. 308, рв фдму по харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 час-
тини 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, кім. 413) або за тел. 705-18-59.

м. київ
огоЛоШення 

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач 

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і науки України 02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгома-
нова, 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. 221-99-33

Нерухоме майно – частина нежитлового при-
міщення в холі навчального корпусу

02125295.82.РБУВЦЛ019 м. Київ, вул. Турге-
нєвська, 8-14

3,0 49 159,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу про-
довольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

2 Міністерство освіти і науки України 02125289, Київський національний лінгвістичний університет, 03680, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, тел. 528-83-62

Нерухоме майно – частина нежитлового примі-
щення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 3

02125289.1.ЕТСОЦС016 м. Київ, вул. Феодо-
сійська, 8/13

2,0 18 114,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення автомата з продажу питної води

3 Міністерство освіти і науки України 02125289, Київський національний лінгвістичний університет, 03680, 
м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73, тел. 528-83-62

Нерухоме майно – частина нежитлового примі-
щення на 1-му поверсі будівлі гуртожитку № 4

02125289.1.ЕТСОЦС015 м. Київ, вул. М. Ми-
шина, 15/17

2,0 19 856,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення автомата з продажу питної води

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

16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговування», м. Київ-
150, вул. Предславинська, 51, тел. 529-42-84

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 
дев’ятому поверсі адміністративної будівлі

16466350.2.ХВЮЯШЖ382 м. Київ, бульв. Лесі 
Українки, 26

1000,0 18 498 660,00  
станом на 31.08.2016

1 рік Розміщення суб’єкта господарювання, що здій-
снює побутове обслуговування населення

5 Міністерство інфраструктури України 33148732, 195 Центральна база державної спеціальної служби тран-
спорту (військова частина Т0710), м. Київ, вул. Магнітогорська, 5, 
тел. 207-50-48

Нерухоме майно – нежитлові приміщення 
будівлі «Чайна»

– м. Київ, вул. Магні-
тогорська, 5

212,3 2 346 800,00  
станом на 31.07.2016

2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу не-
продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових 
виробів

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».

Адміністрація та профспілковий комітет Фонду державного майна України  
з глибоким сумом сповіщають,  

що 19 вересня раптово пішов з життя колишній керівник  
Управління конкурсного продажу Фонду

ігор Леонтійович  
біЛоцерковець

Працівники Фонду назавжди запам’ятають його як досвідчену, розважливу  
та інтелігентну людину, віддану роботі і колективу. Світла пам’ять про Ігоря 

Леонтійовича залишиться в серцях тих, хто його знав і працював з ним.
Ігорю Леонтійовичу було 63 роки…  

Висловлюємо глибоке і щире співчуття рідним та близьким.


