
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

№ 87 (1107)

6 листопада 2017 р.

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

проДаж об’єктів групи а

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ  
НА АУКЦІОНІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ

рівненська область
Приміщення колишньої бібліотеки загальною площею 27,3 м2 за адресою: 

35302, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 16г, 
що перебуває на балансі ПСП «Шпанівське». Приватизовано юридичною особою 
за 15 185,28 грн, у т. ч. ПДВ – 2 530,88 грн.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ  
НА АУКЦІОНІ

Перелік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 27.10.2017 № 1630)

дніПроПетровська область
1. Нежитлові приміщення 3-го поверху № 301-309 в літ. А-4 площею 137,6 м2 

за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Княгині Ольги (вул. 
Горького), 10/14.

2. Об’єкт нерухомого майна – будівля, головний корпус (пункт харчуван-
ня) – А-2 загальною площею 328,5 м2, замощення – І, огорожа № 1, ворота № 2-4 
за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровській р-н, м. Підгородне, вул. Цен-
тральна, 63п, що перебуває на балансі ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» (код за 
ЄДРПОУ 23359034).

Перелік 
об’єктів державної власності групи а,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 30.10.2017 № 1640)

івано-франківська область
Група інвентарних об’єктів у складі: будівля складу (літ. А) загальною площею 

339,0 м2; будівля складу (літ. Б) загальною площею 333,1 м2; вбиральня (літ. В); ого-
рожа, ворота (№ 1-3); вимощення (II-III) разом із земельною ділянкою за адресою: 
78100, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, м. Городенка, вул. братів Оку-
невських, 27, що перебуває на балансі 13 державної пожежно-рятувальної частини 
Управління ДСНС в Івано-Франківській області (код за ЄДРПОУ 38074681).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ВИВчЕННЯ ПОПИТУ
дніПроПетровська область

Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкт дер-
жавної власності групи а разом із земельною ділянкою – нежитлова будівля 
разом із земельною ділянкою, що перебуває на балансі ПАТ «ДТЄК Павлоград-
вугілля» (код за ЄДРПОУ 00178353) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першо-
травенськ, вул. Молодіжна (Комсомольська), 36.

Відомості про об’єкт: нежитлова будівля загальною площею 403,0 м2, що на-
лежить до майна державної власності, яке не увійшло до статутного фонду ПАТ 
«ДТЄК Павлоградвугілля» під час приватизації.

Об’єкт – одноповерхова нежитлова будівля, стан незадовільний: частково від-
сутні вікна та двері, дах, стеля та стіни мають механічні пошкодження. Приміщення 
можливо використовувати після проведення ремонтних робіт.

Орієнтовна площа земельної ділянки під будівлею – 480,0 м2.
Більш докладну інформацію щодо зазначеного об’єкта можна отримати за 

телефоном (056) 744-11-41.
Пропозиції щодо придбання об’єкта слід надсилати протягом 20 днів з 

дня публікації оголошення за адресою: 49000, м. дніпро, вул. центральна, 
6, рв фдму по дніпропетровській області.

Черкаська область
Пропонується до приватизації шляхом продажу на аукціоні об’єкти 

державної власності групи а разом із земельними ділянками, на яких роз-
ташовані об’єкти:

1. майстерня з ремонту сільськогосподарської техніки, а, а1, а2, загальною 
площею 877,1 м2 разом із земельною ділянкою за адресою: 20731, Черкаська 
обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, вул. Докучаєва, 33г, що перебуває на балансі 
Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції Національного науко-
вого центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України».

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля висотою 4,1 м, побудована з бе-
тонних плит і цегляної кладки, покрівля – дерев’яні перекриття, покриті шифером, 
підлога – бетон, асфальт. Загальний фізичний стан – незадовільний. Приміщення 
потребує капітального ремонту. Орієнтовна площа земельної ділянки під забудо-
вою – 0,096 га. Земельна ділянка окремо під об’єктом не виділена.

2. деревообробний цех, а, загальною площею 248,0 м2 разом із зе-
мельною ділянкою за адресою: 20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Хо-
лоднянське, вул. Докучаєва, 33б, що перебуває на балансі Черкаської державної 
сільськогосподарської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут 
землеробства Національної академії аграрних наук України».

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля висотою 4,2 м, на бетонному фун-
даменті, стіни з черепашнику, покрівля шиферна, підлога дерев’яна, перебуває в 
аварійному стані. Орієнтовна площа земельної ділянки під забудовою – 0,031 га. 
Земельна ділянка окремо під об’єктом не виділена.

3. Пилорама, а, а, загальною площею 160,9 м2 разом із земельною ді-
лянкою за адресою: 20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Холоднянське, 
вул. Докучаєва, 33а, що перебуває на балансі Черкаської державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут землеробства 
Національної академії аграрних наук України».

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля висотою 3,8 м, фундамент 
бетонний, покрівля металева, підлога дерев’яна, перебуває в аварійному стані. За 
призначенням не використовується. Орієнтовна площа земельної ділянки під за-
будовою – 0,018 га. Земельна ділянка окремо під об’єктом не виділена.

4. Зерносховище, м-1, загальною площею 251,8 м2 разом із земельною 
ділянкою за адресою: 20731, Черкаська обл., Смілянський р-н, с. Миколаївка, 
вул. Миру, 65, що перебуває на балансі Черкаської державної сільськогосподар-
ської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут землеробства 
Національної академії аграрних наук України».

Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля, покрівля дерев’яні пе-
рекриття, покриті шифером, присутнє вимощення, перебуває в аварійному стані. 
Орієнтовна площа земельної ділянки під забудовою – 0,028 га. Земельна ділянка 
окремо під об’єктом не виділена.

Більш детальну інформацію про об’єкт можна отримати за тел. (0472) 37-26 -61.
Пропозиції щодо придбання слід надсилати протягом 20 днів з дня пу-

блікації оголошення за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 
рв фдму по Черкаській області.

дніПроПетровська область
інформація 

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

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

Адреса об’єкта: 49000, м. Дніпро, просп. Свободи, 187б.
Балансоутримувач: ПрАТ «Євраз-Дніпровський металургійний завод» (код за 

ЄДРПОУ 05393056).
Адреса балансоутримувача: 49064, м. Дніпро, вул. Маяковського, 3.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля овочесховища літ. А-1 
з прибудовами літ. А’ – 1, А2 – 2, загальною площею 1 083,4 м2, вентшахтою літ. а’ – 1, 
ґанком літ. а, навісами літ. А’, Б, воротами № 1, № 2. Рік побудови – 1990. Земельна 
ділянка орієнтовною площею 0,2121 га, перебуває у користуванні ПрАТ «Євраз-
Дніпровський металургійний завод». Документи на право користування відсутні.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 1 540 407,00 грн, ПДВ – 308 081,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 848 488,40 грн.
Умови продажу: забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх тех-

нічних, санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та 
дотримання санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством Украї-
ни; право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під 
об’єктом приватизації, покупцем вирішується самостійно, в порядку, встановлено-
му чинним законодавством України; подальше відчуження об’єкта можливе лише 
за умови збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором 
купівлі-продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здій-
снює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець 
зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення 
договору купівлі-продажу сплатити ціну продажу об’єкта та після сплати в повному 
обсязі ціни продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта та нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням 
договору купівлі-продажу.

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

Сума грошових коштів у розмірі 184 848,84 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: «10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації – будівля овочесховища, розташованого за адресою: 
49000, м. Дніпро, просп. Свободи, 187б)».

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 27 листопада 2017 р. 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 
біржею (http://www.uub.com.ua) 01 грудня 2017 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної 
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

ЗаПоріЗька область
інформація 

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

Назва об’єкта: побутові приміщення (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною пло-
щею 933,8 м2.

Місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, 62.
Зберігач: ТОВ «Партнер 2000», код за ЄДРПОУ 30616602, м. Запоріжжя, 

вул. Задніпровська, 3.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований на земельній ділянці загальною 

площею 0,0646 га, кадастровий номер 2310100000:02:032:0037.
Побутові приміщення вбудовані в триповерхову будівлю (літ. Б-3) з підвалом. 

Приміщення підвалу не має природного освітлення. Теплопостачання, електро-
постачання, водопостачання та каналізація будівлі, в якій розташовані примі-
щення, відключено від мереж постачання та довгий час не експлуатується. Рік 
побудови – 1985.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 1 003 033,00 грн. ПДВ –  
200 606,60 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 1 203 639,60 грн.
Умови продажу об’єкта: сплатити ціну продажу об’єкта протягом 30 календар-

них днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; питання 
землекористування покупець вирішує самостійно після укладення договору купівлі-
продажу відповідно до вимог чинного законодавства.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти у розмірі 120 363,96 грн, що становить 10 % початкової ціни 

об’єкта, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначейська служба 
України, м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код 
за ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви учасни-
ків аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться 
на р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби 
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, 
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 27.11.2017 до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 01.12.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 12.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 14.00.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 

в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змі-
нами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
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 Запорізької філії Української 
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 
до 17.00 обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до ви-
мог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що під-
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лягають 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, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840, зі змінами.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його 
розташування.

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

Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % по-
чаткової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який при-
дбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому 
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 
8.00 до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.:  
(061) 226-07-75, 226-07-76.

інформація 
про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Найменування об’єкта: очисні споруди біологічного очищення фекальних 

стоків, у складі: насосна фекальних відходів, літ. Ф, насосна фекальних відходів,  
літ. Р, установка БІО-25, № 4 (у т. ч. трубопроводи – 366 пог. м).

Місцезнаходження: 70424, Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Розумівка, 
територія бази відпочинку «Лісова поляна».

Балансоутримувач: ПрАТ «Запоріжсантехмонтаж», код за ЄДРПОУ 01415559.
Відомості про об’єкт: очисні споруди біологічного очищення фекальних стоків 

призначені для обслуговування будівель, розташованих на території бази відпо-
чинку «Лісова поляна».

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 39 157,00 грн, ПДВ – 7 831,40 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 46 988,40 грн.
Умови продажу об’єкта: питання землекористування покупець вирішує само-

стійно після укладення договору купівлі-продажу відповідно до вимог чинного за-
конодавства; сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

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

сотка) від початкової ціни об’єкта.
Грошові кошти в розмірі 4 698,84 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37311049000444, Державна казначей-
ська служба України м. Київ, МФО 820172, одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій 
області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Сплата реєстраційного внеску у розмірі 17,00 грн за подання заяви на участь 
в аукціоні та грошові кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на 
р/р № 37189005004385, Головне управління Державної казначейської служби 
України у Запорізькій області, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168, МФО 813015, 
одержувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 27.11.2017 до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 01.12.2017, час початку внесення цінових пропозицій (початок 
аукціону) – 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Адреса веб-сайта організатора аукціону: www.uub.com.ua.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 

в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592, зі змі-
нами. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
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 Запорізької філії Української 
універсальної біржі (69002, м. Запоріжжя, вул. Перша ливарна, 40, оф. 120, з 9.00 
до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, тел. (061) 220-02-26) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 15.00 за місцем його 
розташування.

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

Після закінчення аукціону внесені покупцями грошові кошти у розмірі 10 % по-
чаткової ціни об’єкта повертаються усім учасникам аукціону. Покупцеві, який при-
дбав об’єкт приватизації, зазначені грошові кошти зараховуються у встановленому 
порядку при остаточному розрахунку за придбаний об’єкт приватизації.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запорізькій об-
ласті за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімнати № 38, 40 з 
8.00 до 16.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.00, обідня перерва з 12.00 до 12.45, тел.:  
(061) 226-07-75, 226-07-76.

київська область
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлове приміщення їдальні загальною площею 318,1 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 

00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-

димирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій знаходиться об’єкт, 1975 року побудови. 

Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповерховою 
з підвалом, складною у плані. До складу об’єкта входять нежитлові приміщення 1-го 
поверху та підвалу. Загальна площа приміщень 1-го поверху – 203,3 м2, підвалу – 
114,8 м2. Об’єкт має окремі входи: окремий вхід з прибудови будівлі розташований 
на фронтальному фасаді, а також окремий вхід до підвалу. Конструктивні елементи 
будівлі: фундамент і цоколь стрічковий бетонний; стіни цегляні; перегородки цегля-
ні; перекриття дерев’яні, залізобетонні плити у підвалі; покрівля та дах – шифер по 
дерев’яних конструкціях крокв; підлога – плитка, у підвалі бетонна; вікна, двері по-
двійні, двостулкові, дерев’яні; зовнішнє оздоблення – фасадна плитка, штукатурка; 
внутрішнє оздоблення – штукатурка, побілка, оздоблення плиткою, фарбування 
масляними сумішами; усі інженерні комунікації відключені. Загальний технічний 
стан основних конструктивних елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 947 620,00 грн, ПДВ: 189 524,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 1 137 144,00 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 113 714,40 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач – РВ ФДМУ 
по Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта при-
ватизації в сумі 113 714,40 грн, без ПДВ»).

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

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початко-
вої ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Перша 
універсальна біржа «україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 28 листопада 
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24 листопада 2017 р. 
до 18.00.

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

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

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлове приміщення медпрофілакторію загальною площею 

177,7 м2.
Адреса об’єкта: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Володимирська, 22.
Балансоутримувач: ПАТ «Васильківхлібопродукт» (код за ЄДРПОУ 

00951741).
Адреса балансоутримувача: 08600, Київська обл., м. Васильків, вул. Воло-

димирська, 22.
Відомості про об’єкт: будівля, в якій знаходиться об’єкт, 1975 року побудови. 

Група капітальності будівлі – ІІІ. За архітектурним рішенням будівля є одноповер-
ховою з підвалом, складною у плані. Об’єкт розташований на першому поверсі 
будівлі. Доступ до об’єкта здійснюється через територію підприємства. Примі-
щення має окремий вхід. Конструктивні елементи будівлі: фундамент і цоколь – 
стрічковий бетонний; стіни цегляні; перегородки цегляні; перекриття дерев’яні; 
покрівля та дах – шифер по дерев’яних конструкціях крокв; підлога – керамічна 
плитка; вікна, двері подвійні, двостулкові, дерев’яні; зовнішнє оздоблення – об-

лицювання фасадною плиткою; внутрішнє оздоблення – обшивка дерев’яною 
вагонкою, обшивка стелі та стін декоративними панелями, керамічна плитка; усі 
інженерні комунікації відключені. Загальний технічний стан основних конструктив-
них елементів будівлі задовільний.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ: 455 978,00 грн, ПДВ: 91 195,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв: 547 173,60 грн.
Умови продажу об’єкта: покупець визначає умови подальшої експлуатації 

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

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

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

Сума грошових коштів у розмірі 54 717,36 грн, що становить 10 % від початко-
вої ціни об’єкта, вноситься на р/р № 37315077016365 у Державній казначейській 
службі України, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19028107, одержувач: РВ ФДМУ по 
Київській області (призначення платежу: «10 % від початкової ціни об’єкта прива-
тизації в сумі 54 717,36 грн, без ПДВ»).

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

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1 % від початко-
вої ціни об’єкта з урахуванням ПДВ.

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «Перша 
універсальна біржа «україна» (http://birga-ukraine.com.ua) 28 листопада 
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 13.00, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, 
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна 
Біржа «Україна»: http://birga-ukraine.com.ua.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 24 листопада 2017 р. 
до 18.00.

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

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

Полтавська область
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля магазину загальною площею 84,2 м2.
Адреса об’єкта: 39000, Полтавська обл., м. Глобине, вул. Лобановського, 1/17.
Балансоутримувач: ТОВ «Новомосковськ Агро» (код за ЄДРПОУ 33014041).
Адреса балансоутримувача: 39001, Полтавська обл., м. Глобине, 

вул. Володимирівська,144.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля магазину розташована окремо. По-

верхів – 1. Рік побудови – 1982. Фундамент бутовий, стіни цегляні; перекриття – 
з/б плити; підлога – бетонна, керамічна плитка; покрівля – азбестоцементні листи; 
внутрішнє опорядження – штукатурка, побілка, водяне пофарбування; інженерні 
комунікації – наявна електрика. Загальна площа – 84,2 м2.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,017 га, кадастро-
вий номер земельної ділянки 5320610100:50:007:0693. Цільове призначення – для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 03.07. Категорія земель – землі 
житлової та громадської забудови.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 50 700,00 грн, ПДВ – 10 140,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з Пдв – 60 840,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк спла-

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

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

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

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 6 084,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 01 грудня 
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є 
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська 
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Констатинівська, 2а, тел.: (044) 
337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох ка-
лендарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на 
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінали заяви 
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії доку-
ментів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 листопада 2017 року 
до 16.00 включно.

Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем його 
розташування.

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

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: нежитлова будівля – магазин площею 81,5 м2.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Чутівський р-н, с. Коханівка, вул. Централь-

на, 5.
Балансоутримувач: Відкрите акціонерне товариство «Павлівське» (код за ЄДРПОУ 

13953115).
Адреса балансоутримувача: 38813, Полтавська обл., Чутівський р-н, смт Ар-

темівка, вул. Артема, 69.
Відомості про об’єкт: одноповерхова нежитлова будівля; фундамент шлаковий; 

стіни шлакові; перекриття дерев’яне; покрівля А/цементна, підлога цементна, мо-
заїчна, внутрішнє опорядження – штукатурка, побілка, водне пофарбування, мета-
лопрофіль; зовнішнє опорядження – керамічна плитка. Загальна площа – 81,5 м2. 
Рік побудови – 1984. Об’єкт розташований в середній зоні села Коханівка. Стан 
будівлі незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: згідно з витягом з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень об’єкт розташований на 
земельній ділянці площею 0,0344 га, кадастровий номер 5325455303:03:003:0044, 
цільове призначення: для роздрібної торгівлі та надання комерційних послуг.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 22 700,00 грн, ПДВ – 4 540,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з Пдв – 27 240,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк 

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

Грошові кошти у розмірі 2 724,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за ЄДРПОУ 
22527015, банк одержувача: Державна казначейська служба України, МФО 820172, 
р/р № 37318055009476.

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

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

Плата за об’єкт здійснюється грошовими коштами.
Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-

дбаний об’єкт вносяться одержувачу – РВ ФДМУ по Полтавській області, код за 
ЄДРПОУ 22527015, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019, 
р/р № 37185500900001.

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

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «укра-
їнська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua) 01 грудня 
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є 
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська 
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Констатинівська, 2а, тел.: (044) 
337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох ка-
лендарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на 
адресу Товарної біржi «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінали заяви 
на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії доку-
ментів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Термін приймання заяв – до 16.00 27 листопада 2017 року включно.
Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем їх роз-

ташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській 
області за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 418, 
тел. (05322) 2-24-86.

сумська область
інформація 

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

Назва об’єкта: нежитлова будівля гаража (колишній склад МТС) літ. «Щ» пло-
щею 418,8 м2.

Адреса об’єкта: Сумська обл., м. Ромни, вул. Сумська, 97д.
Балансоутримувач: ВАТ «Роменське автотранспортне підприємство 15948».
Інформація про об’єкт: нежитлова одноповерхова будівля площею 418,8 м2, 

висота приміщення – 5,8 м2. Конструктивні елементи приміщення складаються з 
цегляних фундаментів та стін; азбестоцементне покриття, бетонна підлога, вікна 
відсутні, зовнішнє та внутрішнє оздоблення відсутнє, вхідні двері – металеві во-
рота. Будівля забезпечена електротехнічним обладнанням (електроосвітлення в 
неробочому стані). Будівля за своїм функціональним призначенням побудована 
як гараж, але тривалий час використовувалась під склад. Фізичний знос, визна-
чений оцінювачем, – 36 %.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 242 150,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 290 580,00 грн, у т. ч. ПДВ – 

48 430,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 29 058,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних 
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта у вста-
новленому законодавством порядку.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придба-

ний об’єкт вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 в ГУДКСУ у Сумській 
області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по Сумській області.

Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одно-
го відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Кінцевий термін приймання заяв – 23 листопада 2017 року до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено 27.11.2017 українською 

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

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 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 заяв на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до 
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, 
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів 
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).

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. 2. Телефон для до-
відок (0542) 36-11-32.

інформація 
про продаж на аукціоні в електронній формі  

об’єкта державної власності
Назва об’єкта: адмінбудівля з надвірними будівлями та спорудами загальною 

площею 171,1 м2.
Адреса об’єкта: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 10.
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації 

України в Сумській області.
Інформація про об’єкт: 1) адмінбудівля – одноповерхова дерев’яна (рублена 

з колод і дерев’яних пластин, частково оздоблена штукатуркою та зашита тесом) 
з дерев’яним перекриттям та азбестоцементним покриттям; 2) надвірні будівлі та 
споруди: сарай – дощата (частково рублені бруски, частково пластинчаті дошки) 
будівля на дерев’яних опорах з покрівлею у вигляді металевих листів; навіс – до-
щата споруда з азбестоцементним покриттям; уборна – типова споруда з вигріб-
ною ямою, дощата; огорожа – типова огорожа складається з воріт № 1 – металеві 
полотна на металевих опорах загальною площею 8,8 м2; огорожа суцільна № 2 – 
дощата на дерев’яних опорах довжиною 3,8 пог. м (площа 7,6 м2); хвіртка № 3 – 
металеві полотна на металевих опорах загальною площею 1,1 м2; огорожа суцільна 
№ 4 – дощата на дерев’яних опорах довжиною 4,83 пог. м (площею 9,2 м2); огорожа 
суцільна № 5 – сітка на залізобетонних опорах (площею 93,6 м2).

Упродовж останніх років об’єкт не експлуатувався за призначенням. Місце роз-
ташування об’єкта: в інфраструктурі населеного пункту, віддалений від основних 
траспортно-пішохідних зон (не основна вулиця мікрорайону).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 46 700,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 56 040,00 грн, у т.ч. ПДВ – 

9 340,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 5 604,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визначає покупець; 
забезпечити під час експлуатації об’єкта дотримання санітарних та екологічних 
норм, правил пожежної безпеки; здійснити державну реєстрацію об’єкта у вста-
новленому законодавством порядку.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 

придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по 
Сумській області.

Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одно-
го відсотка) від початкової ціни об’єкта.

Кінцевий термін приймання заяв – 23 листопада 2017 року до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено 27.11.2017 українською 

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

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в 
електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за 
методом зниження ціни, затвердженого наказом 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 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 заяв на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

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

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. 2. 
Телефон для довідок (0542) 36-11-32.
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ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ  
НА АУКЦІОНІ

Перелік 
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,  

що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 27.10.2017 № 1628)

управління продажу об’єктів малої приватизації  
департаменту продажу

Шахта № 10 «Нововолинська» разом із земельною ділянкою за адресою: Во-
линська обл., Іваничівський р-н, с. Поромів, що перебуває на балансі ДП «Дирекція 
по будівництву об’єктів».

Полтавська область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта незавершеного 
будівництва – одноповерхового 4-кімнатного житлового будинку  

з підсобним господарським приміщенням
Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – одноповерховий 

4-кімнатний житловий будинок з підсобним господарським приміщенням.
Адреса об’єкта: Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Абазівка, вул. Степ-

на, 15.
Балансоутримувач: Полтавське тампонажне управління ПАТ «Укрнафта».
Адреса балансоутримувача: 36034, м. Полтава, вул. Половки, 90.
Відомості про об’єкт: будівництво одноповерхового 4-кімнатного житлового 

будинку з підсобним господарським приміщенням розпочато в жовтні 1992 року, 
призупинено в червні 1995 року. Заходи щодо консервації не здійснювались. За-
гальна площа за проектом – 108,49 м2, житлова площа за проектом – 50,82 м2, 
будівельний об’єм за проектом – 443,36 м3. Ступінь будівельної готовності на час 
припинення будівництва – 14 %. Бетонні стрічкові фундаменти у задовільному стані, 
цоколь – у незадовільному, цегляні перегородки мають пошкодження, перекриття 
відсутнє. Фізичний знос: – 75 %. Відстань до автодороги Київ-Харків-Довжанський – 
0,4 км; межі обласного центру м. Полтави – 13 км.

Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 0,1237 га. Ка-
дастровий номер 5324080101:01:004:0425. Категорія земель: землі житлової та 
громадської забудови. Цільове призначення: для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 23 800,00 грн, ПДВ – 4 760,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з Пдв – 28 560,00 грн.
Умови продажу об’єкта: у встановлений договором купівлі-продажу строк 

сплатити ціну продажу об’єкта приватизації; у встановлений договором купівлі-
продажу строк прийняти об’єкт приватизації; завершити будівництво об’єкта 
та ввести об’єкт в експлуатацію протягом п’яти років з моменту підписання акта 
приймання-передачі; забезпечити вимоги екологічної безпеки, охорони навколиш-
нього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлу-
атацію об’єкта; подальше використання земельної ділянки здійснювати відповідно 
до цільового призначення згідно з чинним законодавством; не відчужувати об’єкт 
приватизації до сплати його повної ціни продажу; надавати продавцю матеріали, 
відомості, документи щодо виконання умов договору; обов’язки покупця, передба-
чені договором, зберігають свою дію для осіб, які придбають об’єкт приватизації у 
разі його подальшого відчуження протягом строку дії таких зобов’язань; подальше 
відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збереження для нового 
власника всіх зобов’язань за договором, виключно за згодою державного органу 
приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням, у порядку, що затверджу-
ється ФДМУ; у разі подальшого відчуження приватизованого об’єкта новий власник 

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

проДаж об’єктів групи Д

об’єкта приватизації зобов’язаний у двотижневий строк з дня переходу до нього 
права власності на об’єкт приватизації подати державному органу приватизації 
копії документів, що підтверджують його право власності; договори про подальше 
відчуження об’єкта приватизації, обтяженого зобов’язаннями, що визначені у до-
говорі, підлягають нотаріальному посвідченню; відсутність погодження державним 
органом приватизації подальшого відчуження об’єкта приватизації є підставою для 
визнання правочинів щодо такого відчуження недійсними.

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

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

Плата за об’єкт приватизації здійснюється грошовими коштами.
Грошові кошти у розмірі 2 856,00 грн, що становить 10 % від початкової ціни 

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

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

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

аукціон в електронній формі буде проведено товарною біржею «україн-
ська міжрегіональна спеціалізована» (https://umstrade.com.ua.) 01 грудня 
2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 10.30, час 
закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 12.00.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є 
додатками до заяв, подаються в електронному вигляді Товарній біржі «Українська 
міжрегіональна спеціалізована» (04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2а, тел.: +38 
(044) 337-23-62, 337-23-61, електронна пошта: torgi@uisce.com.ua). Протягом двох 
календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на 
адресу Товарної біржі «Українська міжрегіональна спеціалізована» оригінал 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.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – 27 листопада 2017 р. 
до 16.00. Ознайомитися з об’єктом приватизації можна в робочі дні за місцем 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, кімн. 409, 418, тел.: 
(05322) 56-35-55, 2-24-86.

сумська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
незавершеного будівництва – шопи для складання сировини

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – шопа для складання си-
ровини.

Адреса об’єкта: вул. Мурашка, 129б, с. Баничі, Глухівський р-н, Сумська обл.
Балансоутримувач: відсутній.
Інформація про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт являє собою будів-

лю прямокутної форми. Будівлю виробничого призначення змонтовано із збірних 
залізобетонних конструкцій: фундаменти стовпчаті залізобетонні; стіни – відкри-

тий каркас із збірних залізобетонних колон; покриття із збірних залізобетонних 
балок та дерев’яних прогонів; покрівля азбестоцементна. Група капітальності – ІІ. 
Корисна площа – 1 300,0 м2.

Об’єкт розташований за межами с. Баничі, на відстані 300 м від траси Суми – 
Глухів. Будівництво розпочато у 1990 році, припинено у 1995 році через брак ко-
штів. Рівень будівельної готовності – 30 %. Інженерні мережі до об’єкта не підве-
дені. Територія не впорядкована. На даний час об’єкт не охороняється. Роботи з 
консервації не виконувались, стан об’єкта задовільний.

Відомості про земельну ділянку: площа – 8 626,0 м2, у т. ч. під будівлею – 
3 458,0 м2. Кадастровий номер 5921580400:05:001:0152. Цільове призначення: 
для промисловості – підприємств іншої промисловості. Відомості про обмеження 
у використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 87 590,00 грн. ПДВ – 17 518,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 105 108,00 грн.
Грошові кошти в розмірі 10 510,80 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: завершити будівництво об’єкта незавершеного бу-
дівництва та ввести його в експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання 
акта приймання-передавання з можливістю зміни його цільового призначення; 
виконувати вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища; подальше відчуження об’єкта можливе лише за умови збереження 
для нового власника об’єкта зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль 
за їх виконанням; здійснити державну реєстрацію об’єкта приватизації (об’єкта 
незавершеного будівництва) у встановленому законодавством порядку; засоби 
платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за 
придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189500900001, МФО 837013 
в ГУДКСУ у Сумській області, код за ЄДРПОУ 21124686, одержувач – РВ ФДМУ по 
Сумській області.

Винагорода організатору аукціону виплачується покупцем у розмірі 1 % (одно-
го відсотка) від початкової ціни об’єктів малої приватизації.

Кінцевий термін приймання заяв – 23 листопада 2017 року до 17.00.
аукціон в електронній формі буде проведено 27 листопада 2017 року 

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

Аукціони в електронній формі проводяться 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.

Заяви 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 заяв на участь в аукціоні у трьох 
примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до 
заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно 
до вимог Порядку подання та розгляду заяв 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 06 червня 1998 року за 
№ 400/2840 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Сумській області 

за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, 4-й поверх, кімн. 2. Телефон для до-
відок (0542) 36-11-32.

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

проДаж об’єктів групи ж

дніПроПетровська область
інформація 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної 
власності – дитячого комбінату № 2 (63) (недіючий)

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

збагачувальний комбінат» за адресою: 50026, Дніпропетровська обл., м. Кри-
вий Ріг.

Призначення об’єкта: організація дозвілля дітей.
Відомості про об’єкт приватизації: до складу об’єкта входять: цегляна двопо-

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

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 618 120,00 грн, ПДВ – 123 624,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 741 744,00 грн.
Умови продажу:  використовувати за призначенням; можливе перепрофілюван-

ня об’єкта з урахуванням вимог чинного законодавства України з питань організації 
дозвілля дітей; забезпечити під час експлуатації об’єкта виконання всіх технічних, 
санітарних, протипожежних та інших правил щодо утримання об’єкта та дотримання 
санітарно-екологічних норм, передбачених законодавством України; право користу-
вання, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом приватизації, 
покупцем вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством 
України; подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови збере-
ження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх 
виконанням, у порядку, що затверджується ФДМУ; покупець зобов’язаний протягом 
30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу 
сплатити ціну продажу об’єкта приватизації та після сплати в повному обсязі ціни 
продажу прийняти його у триденний термін за актом передачі.

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

сотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації та нотаріальні послуги, 
пов’язані з посвідченням договору купівлі-продажу.

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

Сума грошових коштів у розмірі 74 174,40 грн, що становить 10 % від почат-
кової ціни об’єкта, вноситься покупцями на р/р № 37313015014354 у Державній 
казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 13467337, РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській області (призначення платежу: 10 % від початкової 
ціни об’єкта приватизації – Дитячий комбінат № 2 (63) (недіючий), розташований 
за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр. Південний, 9).

Кінцевий термін приймання заяв для участі в аукціоні – 27 листопада 2017 р. 
до 17.00.

аукціон в електронній формі буде проведено українською універсальною 
біржею (http://www.uub.com.ua) 01 грудня 2017 року. Час початку аукціону 
(внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення 
цінових пропозицій) – 13.00.

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

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, 
подаються в електронному вигляді на сайті Української універсальної біржі (http://
www.uub.com.ua) цілодобово.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону 
зобов’язані надіслати на адресу Дніпропетровської філії Української універсальної 
біржі (49000, м. Дніпро, вул. Воскресенська (Леніна), 15, кімн. 38) оригінали заяв на 
участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, 
що є додатками до заяв, а також докази надсилання цих документів.

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

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

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

житомирська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі  
об’єкта державної власності – їдальні-магазину з обладнанням 

(разом із земельною ділянкою)
Назва об’єкта: їдальня-магазин з обладнанням (разом із земельною ділянкою).
Місцезнаходження: Житомирська обл., Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Ро-

бітнича, 17.
Балансоутримувач: ПАТ «Норинський щебзавод» (11154, Житомирська обл., 

Овруцький р-н, с. Норинськ, вул. Шкільна,16).
Відомості про об’єкт: будівля їдальні-магазину – одноповерхова цегляна бу-

дівля загальною площею 280,1 м2, інженерні мережі – електропостачання, стан 
незадовільний, за призначенням не використовується. До складу об’єкта входять 
господарські будівлі: сарай – одноповерхова цегляна будівля загальною площею 
22,0 м2 та погріб загальною площею 38,3 м2. Обладнання їдальні: шафа 35 362 (1976 
р. в.), плита електрична (1961 р. в.) та електром’ясорубка (1989 р. в.). Технічний 
стан обладнання незадовільний. Територія об’єкта не огороджена.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,1794 га, када-
стровий № 1824285400:01:004:0143, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 60 059,00 грн, у т. ч.: об’єктів – 
25 507,00 грн; земельної ділянки – 34 552,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 72 070,80 грн,  
у т. ч.: об’єктів – 30 608,4 грн з ПДВ; земельної ділянки площею 0,1794 га – 41 462,40 
грн з ПДВ. ПДВ – 12 011,80 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації: без збереження профілю діяльності; протя-
гом трьох місяців з моменту підписання акта приймання-передачі здійснити державну 
реєстрацію переходу права власності на об’єкт та земельну ділянку в установленому 
законодавством порядку; здійснювати заходи щодо збереження навколишнього при-
родного середовища, забезпечувати дотримання санітарних, екологічних норм та тех-
ніки безпеки під час експлуатації об’єкта; використовувати земельну ділянку відповідно 
до цільового призначення та у випадку необхідності самостійно вирішувати питання 
щодо зміни її цільового призначення згідно з чинним законодавством України.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1 % від почат-
кової ціни об’єкта приватизації.

Засоби платежу – грошові кошти.
Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн та кошти під час розрахунку за при-

дбаний об’єкт перераховуються на рахунок № 37183502900001 в ГУДКСУ у Жито-
мирській області, код банку 811039. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській 
області, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13578893.

Грошові кошти в розмірі 7 207,08 грн, що становить 10 % від початкової ціни 
об’єкта, перераховується на рахунок № 37316002000215 в ДКСУ м. Київ, код банку 
820172. Одержувач коштів: РВ ФДМУ по Житомирській області, ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 13578893.

Кінцевий термін приймання заяв – 18 грудня 2017 року до 18.00.
аукціон в електронній формі буде проведено українською універсаль-

ною біржею 22 грудня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій 
(початок аукціону) – 10.00, час закінчення внесення пропозицій (закінчення 
аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення 
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325. 
Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, по-
даються 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 заяв на участь в аукціоні в 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 (зі змінами).

Ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування. Додаткову ін-
формацію можна отримати в РВ ФДМУ по Житомирській обл. за адресою: 10008, 
м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, кімн. 402, 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. Шев-
ченка, 52, тел. (0532) 56-00-37).

івано-франківська область
інформація 

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта 
державної власності – єдиного майнового комплексу колишнього 

державного підприємства «інін»
Назва об’єкта: єдиний майновий комплекс колишнього державного підпри-

ємства «ІНІН», що орендується підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації 
інвалідів «Союз організацій інвалідів України».

Балансоутримувач: підприємство «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів 
«Союз організацій інвалідів України. Код за ЄДРПОУ 32604934.

Місцезнаходження об’єкта: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Височана, 18.
Види діяльності об’єкта – виробництво паперових канцелярських виробів; 

брошурувально-палітурна діяльність; друкування іншої продукції; видання книг.
Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: 65 од. основних засобів, у т. ч.: 

автомобілі ЗІЛ, Таврія та причіп, а також 27 од. бібліотечного фонду. Обладнання 
зношене, застаріле. Об’єктів нерухомості немає. Об’єкт перебуває в оренді згідно 
з договором оренди № 31/04 від 22.06.2004 (зі змінами та доповненнями).

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин: викиди та скиди забрудню-
вальних речовин у навколишнє природне середовище відсутні.

Основні показники діяльності підприємства:
підприємство неприбуткове, збиток за І квартал 2017 року становить  

123 тис. грн. Станом на 31.03.2017 кредиторська заборгованість становить  
99 тис. грн. Рентабельність за останні 3 роки: 2014 рік: – 5 %, 2015 рік: – 14 %, 
2016 рік: – 0 %.

Статутний капітал становить 500,00 грн.
Кількість та склад робочих місць: 22 особи, у т. ч.: 9 – адміністративно-

управлінський персонал, 13 – працівники (11 працюючих – інваліди).
Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 1 141 390,00 грн 

(один мільйон сто сорок одна тисяча триста дев’яносто), у т. ч.: державна частка 
27,47 % – 313 560,00 грн (триста тринадцять тисяч п’ятсот шістдесят); частка орен-
даря 72,53 % – 827 830,00 грн (вісімсот двадцять сім тисяч вісімсот тридцять).

ПДВ – 228 278,00 грн (двісті двадцять вісім тисяч двісті сімдесят вісім).
Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 1 369 668,00 грн 

(один мільйон триста шістдесят дев’ять тисяч шістсот шістдесят вісім).
Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець сплачує регіональному відділенню кошти за державну частку у розмірі 

27,47 % від фактичної ціни продажу об’єкта приватизації; покупець сплачує орендарю – 
підприємству «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 
України» кошти за частку орендаря в розмірі 72,53 % від фактичної ціни продажу об’єкта 
приватизації; для покупця зберігаються чинними умови договору оренди № 31/04 
від 22.06.2004 (зі змінами та доповненнями), укладеного регіональним відділенням з 
підприємством «ІНІН» Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів 
України»; збереження основних видів діяльності підприємства, а саме: виробництво 
паперових канцелярських виробів, брошурувально-палітурна діяльність, друкування 
іншої продукції, видання книг протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-
продажу; збереження чисельності працюючих у кількості не менше 22 осіб (з яких 
мінімум 50 % інваліди) протягом 3 років з дня підписання договору купівлі-продажу; 
недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи покупця або уповно-
важеного ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу 
Законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством пе-
редбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 і статті 41 Кодексу Законів 
про працю України) протягом 6 місяців від дня переходу до покупця права власності 
на об’єкт; новий власник стає правонаступником прав і обов’язків підприємства; по-
купець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища»; подальше відчуження та передача в заставу покупцем 
об’єкта приватизації в період чинності зобов’язань здійснюється за погодженням з 
державним органом приватизації із забезпеченням збереження для нового власника 
всіх зобов’язань, невиконаних покупцем на момент такого відчуження.

Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (код 
установи за ЄДРПОУ 13660726):

в банк ГУДКСУ в Івано-Франківській області, МФО 836014 за реєстрацію за-
яви 17,00 грн та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації на 
рахунок № 37180500900001;

в банк ДКСУ м. Київ, МФО 820172 кошти в сумі 136 966, 80 грн – гарантійний 
внесок (грошові кошти в розмірі 10 % від початкової ціни об’єкта приватизації) на 
рахунок № 37311072006415.

аукціон в електронній формі буде проведено Прикарпатською універ-
сальною товарною біржею 01 грудня 2017 року, час початку внесення ціно-
вих пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових 
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку проведен-
ня в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі 
за методом зниження ціни, затвердженого наказом ФДМУ від 09.09.2015 № 1325 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592. Заява 
на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в 
електронному вигляді до Прикарпатської універсальної товарної біржі, адреса елек-
тронного ресурсу, який забезпечує організацію і проведення аукціонів в електронній 
формі http://putb.if.ua.(розділ Торги он-лайн аукціони). Протягом двох календарних 
днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу При-
карпатської універсальної товарної біржі (м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 9) ори-
гінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії 
документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Кінцевий термін подання заяв на участь в аукціоні – 27 листопада 2017 р. 
включно до 17.15.

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

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

Ознайомитися з об’єктом можна у робочі дні за місцем його розташування.
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0342) 50-56-56 (При-

карпатська універсальна товарна біржа, 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 
9) та (0342) 55-31-40, 75-23-67 (РВ ФДМУ по Івано-Франківській області, 76019, 
м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 3-й поверх).

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

сумська область
інформація 

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

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації із земле-
устрою з метою продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною 

ділянкою (підготовка документів, необхідних для продажу земельної ділянки).
Дані про об’єкти землеустрою: землеустрою підлягають земельні ділянки, на 

яких розташоване державне майно:
1. об’єкт незавершеного будівництва – металевий модуль за адресою: 

вул. Ярківська, 2, м. Конотоп, Сумська обл.
розмір земельної ділянки буде визначатися у процесі проведення робіт 

із землеустрою.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002 

№ 2012 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», рішення Конотопської 
міської ради ХV сесії VII скликання від 28.07.2016 про надання дозволів на розро-
блення землевпорядної документації.

2. нежитлова будівля (а-1) загальною площею 224,9 м2, вбиральня у 
разом із земельною ділянкою за адресою: Сумська обл., м. Кролевець, вул. Гру-
шевського (Радянська), 29, що обліковується на балансі Територіального управ-
ління Державної судової адміністрації України в Сумській області.

орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,05 га.
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Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 08.08.2014 
№ 2127 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», рішення сесії Кро-
левецької міської ради від 26.10.2016 про надання дозволу на виготовлення до-
кументації із землеустрою.

3. будівля магазину за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, пл. Шухля-
єва (Комсомольська), 1а, що обліковується на балансі ПрАТ «Хлібозавод «За-
лізничник».

орієнтовний розмір земельної ділянки – 150 м2.
Підстава для замовлення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002 

№ 2012 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», рішення 32 сесії 7-го 
скликання Тростянецької міської ради від 20.10.2017 № 318 про надання дозволу 
на виготовлення документації із землеустрою.

4. будівля магазину за адресою: Сумська обл., смт Краснопілля, пров. При-
вокзальний, 9.

орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,02 га.
Підстава для проведення робіт із землеустрою: наказ ФДМУ від 14.11.2002 

№ 2012 «Про перелік об’єктів, що підлягають приватизації», рішення сесії Красно-
пільської селищної ради від 30.09.2016 «Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслугову-
вання будівель торгівлі».

Перелік документів, які необхідно отримати в результаті проведення робіт із 
землеустрою: технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж в 
натурі, витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці.

Умови конкурсу.
Конкурсна документація подається до РВ ФДМУ по Сумській області у за-

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

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

до додатка 4 до Положення) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на 
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

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

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

Останній день подання конкурсної документації – 27.11.2017 до 17.00.
конкурс відбудеться 05.12.2017 о 15.00 за адресою рв фдму по 

сумській області: м. суми, вул. харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2. 
місцезнаходження комісії: м. суми, вул. харківська, 30/1, рв фдму  
по сумській області. телефон для довідок (0542) 36-11-32.

ПІДСУМКИ
інформація 

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

За результатами конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою з метою 
розроблення проекту землеустрою на земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації – єдиний майновий комплекс «Цех напільного обладнання» 
(разом із земельною ділянкою), місцезнаходження: Запорізька обл., смт Веселе, 
вул. Робоча, 6 переможцем конкурсу визнано фізичну особу – підприємця Бри-
кову Тетяну Василівну.

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

житомирська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: нежитлові приміщення площею 31,3 м2 в адмінбудів-

лі (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бердичів-
ська, 25. Балансоутримувач: Державне підприємство «Житомирторф» (м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 25). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – Громадська організація «Бренд».
� Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 144,9 м2 у будів-

лі (літ. а-2). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Бердичів, 
вул. Європейська, 45а. Балансоутримувач: Державна установа «Житомирський об-
ласний лабораторний центр Міністераства охорони здоров’я України» (м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 64). Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору 
оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській 
області; платник робіт з оцінки – ФОП Малик В. Г.
� Об’єкт оцінки № 3: гідротехнічні споруди нагульного ставу «василів-

ка» площею 58 га та рибопитомника «василівка» (зимувальні ставки № 1-2, 
3-5, 6 загальною площею 5,5 га). Місцезнаходження об’єкта оцінки: в заплаві 
р. Кам’янка в межах с. Василівка Попільнянського р-ну Житомирської області. Ба-
лансоутримувач: ДП «Укрриба»» (м. Київ, вул. Тургенівська, 82а). Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з 
метою укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.10.2017. Замовник оцінки – РВ 
ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Шевченко В. П.

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

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

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

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному 

об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ 
по Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

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

київська область
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди
№ 
з/п Назва об’єктів Дата 

оцінки
Вид 

вартості Платник

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди. 
Замовник – РВ ФДМУ по Київській області

1 Частина даху площею 3,0 м2 та частина нежитлового при-
міщення № 334а площею 10,1 м2 на 3-му поверсі технічної 
будівлі за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі 
Регіонального структурного підрозділу Київського районного 
центру «Київцентраеро» Державного підприємства обслуго-
вування повітряного руху України 

31.10.17 Ринкова ТОВ «ІНТЕР-
ТЕЛЕКОМ»

2 Нежитлові приміщення площею 264,4 м2 за адресою: Київ-
ська обл., м. Боярка, вул. Хрещатик, 88, що перебувають 
на балансі Києво-Святошинського відділу ГУ МВС України в 
Київській області 

31.10.17 Ринкова ТОВ «МЕВіДІГ»

3 Складське приміщення площею 336,0 м2 та майданчик 
площею 250,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишгород, 
вул. Шкільна, 6, що перебувають на балансі «УКРГЕОІНФОРМ» 

31.10.17 Ринкова ТОВ «Вел-транс»

4 Частина твердого покриття об’єкта GSE Парковка № 1 (Z30) 
площею 30,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на 
балансі ДП МА «Бориспіль»

31.10.17 Ринкова ТОВ «Авіаційна 
компанія «Роза 
вітрів»

5 Металевий майданчик площею 4,0 м2 та бетонний блок 
площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, 
с. Червона Слобода, вул. Заводська, 6, що перебувають на 
балансі ДП «Укрспирт»

31.10.17 Ринкова ТОВ «Інтерна-
ціональні кому-
нікації»

6 Індивідуально визначене майно –нежитлова будівля їдальні 
площею 796,49 м2 на двох поверхах будівлі за адресою: Ки-
ївська обл., м. Чорнобиль, вул. Шкільна, 8, що перебуває на 
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

30.11.17 Ринкова Компанія Вінсі 
Констрюксьон 
Гран Проже/Буйг 
Траво Пюблік

7 Нежитлова будівля площею 103,8 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Чорнобиль, вул. Полупанова, 26а, що перебуває на 
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

30.11.17 Ринкова Компанія Вінсі 
Констрюксьон 
Гран Проже/Буйг 
Траво Пюблік

8 Частина території та будівель на базі «Залісся» Державного 
Спеціалізованого підприємства «Чорнобильський Спецком-
бінат», а саме: відкриті майданчики № 26, 27 – 42 035,2 м2; 
складські приміщення № 13, 34, 35, 36 – 2 764,0 м2; частина 
адміністративного корпусу (2-й поверх сходовий майдан) – 
288,0 м2; майданчик з навісом № 2 – 873,6 м2; майданчик 
без навісу – 277,2 м2 за адресою: Київська обл., м. Чорно-
биль, база «Залісся» Державного Спеціалізованого підпри-
ємства «Чорнобильський Спецкомбінат», що перебувають на 
балансі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат»

30.11.17 Ринкова Компанія Вінсі 
Констрюксьон 
Гран Проже/Буйг 
Траво Пюблік

аПарат фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно – нежитлові приміщення за-

гальною площею 9 264,10 м2, розташовані за адресою: вул. Сім’ї Хохлових, 8, 
м. Київ, а саме: дев’ятиповерхової будівлі площею 8 269,7 м2; сховища цивільного 
захисту – вбудованого підвалу площею 994,4 м2 (обліковий номер 111401). Наймену-
вання балансоутримувача об’єкта оцінки: Київський апеляційний господарський суд. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Сім’ї Хохлових, 8, м. Київ. Мета проведення 
оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (044) 285-12-74. 
Телефакс замовника конкурсу (044) 286-79-85. Електронна адреса замовника кон-
курсу: ari@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господа-
рювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: –. 
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з 
обліком, од.: 1 будівля. Розмір статутного капіталу (власного капіталу): –. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо 
за групами) – балансова залишкова вартість нерухомого майна загальною площею 
9 264,10 м2 станом на 05.09.2017, тис. грн: 10 194,176. Кількість земельних ділянок: 
–. Розмір земельних ділянок, усього: –. Місце розташування земельних ділянок: –. 

Цільове призначення земельних ділянок: –. Правовий режим земельних ділянок: –. 
Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, тис. грн: –. Наявність об’єктів, відо-
мості про які містять державну таємницю: ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
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, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), 
та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки – Фонд державного майна України (01133, м. Київ, 
вул. Генерала Алмазова, 18/9).

Платник послуг з оцінки – ТОВ «Проф-Інвестгроуп».
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 практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого 

майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 

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

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: будівлі, приміщення, частини будівель.
Строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з 

оцінки, що перевищують 10 000,00 грн.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті, в який вкладено 

окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом поштового 
відправлення на адресу: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 або без-
посередньо до поштової скриньки для кореспонденції Фонду державного майна 
України (вул. Генерала Алмазова, 18/9, фойє) до 17.30 14 листопада 2017 року.

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

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

вул. генерала алмазова, 18/9, кімн. 303) 20 листопада 2017 р. о 14.00.

№ 
з/п Назва об’єктів Дата 

оцінки
Вид 

вартості Платник

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди. 
Замовник – РВ ФДМУ по Київській області

9 Нежитлові приміщення площею 100,0 м2 у будівлі складу 
матеріалів за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. За-
порізька, 18, що перебувають на балансі Бортницького між-
районного управління водного господарства ім. Гаркуші М. А. 

31.10.17 Ринкова ТОВ «АРХ БУД»

10 Частина приміщення № 32 площею 168,0 м2 та приміщен-
ня № 5-12 площею 39,4 м2 у підвалі термінала «А» (інв. 
№ 70116) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Між-
народний аеропорт «Бориспіль», що перебувають на балансі 
ДП МА «Бориспіль»

31.10.17 Ринкова ТОВ «ІНТЕРАВІА»

11 Приміщення № 7 площею 3,6 м2 на 1-му поверсі термінала 
«D» (інв. № 47578) за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, 
ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», що перебуває на 
балансі ДП МА «Бориспіль»

31.10.17 Спеці-
альна

ТОВ «Гюнсел»

12 Частина будівлі гаража площею 999,3 м2 (інв. № 10300060) 
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. Білана, 1, 
що перебуває на балансі КП «Кіровгеологія»

31.10.17 Ринкова ТОВ «Грінбернер»

13 Частина приміщення площею 47,0 м2 у гуртожитку № 1 
за адресою: Київська обл., Бородянський р-н, смт Не-
мішаєве, вул. Технікумівська, 4, що перебуває на балансі 
Відокремленого підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Немішаївський 
агротехнічний коледж»

31.10.17 Ринкова ФОП Міщенко 
М. С.

14 Частина будівлі загальною площею 208,13 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Васильків, вул. Декабристів, 45, що пе-
ребуває на балансі Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у 
Київській області 

31.10.17 Ринкова Васильківський 
районний тери-
торіальний центр 
соціального об-
слуговування

Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати (за 
заявою від сторонньої організації). Замовник – ДСП «Чорнобильська АЕС».

15 Частина майданчика площею 0,912 м2 на відмітці 80,826 м 
сталевої чотиригранної башти РРЛ «Комплексу будівель та 
споруд майданчика СВЗ-3» та частина приміщення № 1, 
12 площею 0,2078 м2 у будівлі СВЗ-3 за адресою: Київська 
обл., м. Славутич, Каштановий проїзд, 2, що перебуває на 
балансі ДСП «Чорнобильська АЕС»

30.11.17 Ринкова Відокремлений 
підрозділ «Авто-
ремонтсервіс» 
ДП НАЕК «Енер-
гоатом»

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, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 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); інфор-
мація про претендента (додаток 4 до Положення), яка містить відомості про діяль-
ність претендента (рік заснування; перелік робіт з оцінки; наявність відокремле-
них структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію 
щодо досвіду у сфері оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу) 
та інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претен-
дентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту 
про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організа-
ціях оцінювачів тощо).

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

конкурс відбудеться 23.11.2017 об 11.00 за адресою: м. київ, вул. си-
мона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, телефон для довідок 
200-25-36.

кіровоградська область
IнформацIя 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
�  1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 

130,6 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79, що перебувають на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської 
області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської 
служби України у Маловисківському районі Кіровоградської області. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79. 
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. 
Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвести-
цій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. 
Площа земельної ділянки: 238,2 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Мала 
Виска, вул. Центральна, 79. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській 
області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Маловисків-
ська міська рада (тел. (096) 540-44-70, Линник Людмила).
�  2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 

87,9 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоград-
ська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79, що перебувають на балансі Управління 

Державної казначейської служби України у Маловисківському районі Кіровоградської 
області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської 
служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області. Місцезнаходжен-
ня об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. Центральна, 79. Мета 
проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон за-
мовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. 
Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвести-
цій, тис. грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну 
таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017 
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: 
м. Мала Виска, вул. Центральна, 79. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кірово-
градській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ 
КБ «Приватбанк» (тел. (097) 706-55-37, Юлія Артьомова).
�  3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 

65,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Кіровоград-
ська обл., смт Вільшанка, вул. М. Лагонди, 30, що перебувають на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Вільшанському районі Кіровоградської 
області. Найменування балансоутримувача: Управління Державної казначейської 
служби України у Вільшанському районі Кіровоградської області. Місцезнаходження 
об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Вільшанка, вул. М. Лагонди, 30. Мета про-
ведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна 
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необорот-
них активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капіталь-
них інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. 
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів 
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. 
грн: дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну та-
ємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2017. 
Площа земельної ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: 
смт Вільшанка, вул. М. Лагонди, 30. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кірово-
градській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: ПАТ 
КБ «Приватбанк» (тел. (097) 706-55-37, Юлія Артьомова).

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, що проводив оцінку.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 застосовується ФДМУ, 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 практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

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

Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 року» 
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що 
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, ста-
новить 2,4 тис. грн.

Подібними об’єктами є нежитлові будівлі та нежитлові приміщення.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосеред-
ньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2 до 27.11.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться 01 грудня 2017 року о 9.00 у рв фдму по кіровоград-

ській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

IнформацIя 
рв фдму по кіровоградській області про оголошення конкурсу 

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

� Назва об’єкта оцінки: адміністративна будівля та господарські примі-
щення за адресою: Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське 
(Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1, що перебувають на балансі 
Управління державної казначейської служби України у Благовіщенському районі 
Кіровоградської області. Найменування балансоутримувача: Управління держав-
ної казначейської служби України у Благовіщенському районі Кіровоградської 
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 26400, Кіровоградська обл., Благо-
віщенський р-н, м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Марк-
са), 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Телефон замовника 
конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, 
шт.: 5. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, 
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвес-
тицій станом на 31.11.2016: 2,9996 тис. грн. Наявність об’єктів, відомості про які 
містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки (дата на яку проводить-
ся оцінка майна) – 31.10.2017. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі 
оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових 
комплексів, пакетів акцій, часток, паїв) – 0. Площа земельної ділянки: 1 145,6 м2, 
кадастровий № 3525510100:06:000:0012. Місце розташування земельної ділян-
ки: м. Благовіщенське (Ульяновка), вул. Ореста Гуменюка (К. Маркса), 1. Цільове 
призначення земельної ділянки обслуговування адміністративних та побутових 
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приміщень. Правовий режим земельної ділянки – державна власність. Норматив-
на грошова оцінка земельної ділянки – дані відсутні. Замовник робіт з оцінки – РВ 
ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, що проводив оцінку.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 застосовується ФДМУ, 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 практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

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

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 року» 
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що 
очікувана ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною 
комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, зо-
крема декількох об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки, стано-
вить 2,4 тис. грн.

Подібними об’єктами є нежитлові будівлі.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-

го відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосеред-
ньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2 до 27.11.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться 01 грудня 2017 року о 9.00 у рв фдму по кіровоград-

ській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

IнформацIя 
рв фдму по кіровоградській області про оголошення конкурсу 

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

� Назва об’єкта оцінки: необоротні активи публічного акціонерного то-
вариства «струмок» за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, 
с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9. Найменування балансоутримувача: ПАТ «Стру-
мок». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 27013, Кіровоградська обл., Доброве-
личківський р-н, с. Тишківка, вул. Кооперативна, 9. Мета проведення незалежної 
оцінки: оцінка необоротних активів з метою проведення оцінки пакета акцій, що 
підлягає продажу на фондовій біржі. Види економічної діяльності (коди КВЕД) 
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс яко-
го оцінюється: 36.00 – Забір, очищення та постачання води. Телефон замовника 
конкурсу (0522) 33-25-79. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів 
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 
нематеріальні активи – 2, основні засоби – 61, у тому числі: будинки та споруди – 
23 од., машини та обладнання – 29 од., транспортні засоби – 9 од. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавер-
шених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 
31.12.2016: 85,0 тис. грн (обсяг капіталовкладень). Розмір статутного капіталу 
(власного капіталу) господарського товариства, тис. грн – 31,70. Наявність об’єктів, 
відомості про які містять державну таємницю: ні. Площа земельної ділянки: 1,3 га. 
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Добровеличківський 
р-н, с. Тишківка. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів 
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, паке-
тів акцій, часток, паїв) – 2. Цільове призначення земельної ділянки – інформація 
відсутня. Правовий режим земельної ділянки – інформація відсутня. Нормативна 
грошова оцінка земельної ділянки – дані відсутні. Орієнтовна дата оцінки (дата на 
яку проводиться оцінка майна) – 31.10.2017. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ 
по Кіровоградській області (25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2). Платник робіт з 
оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта госпо-
дарювання, що проводив оцінку.

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до 
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 застосовується ФДМУ, 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 практич-
ної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» 
та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфіка-
ційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж 
професійної діяльності: не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

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

Подібними об’єктами є об’єкти, що містять не менш двох видів необоротних 
активів, що наявні в об’єкті оцінки.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштово-
го відправлення на адресу: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2 або безпосеред-
ньо у кімн. 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кіровоград, 
вул. Глинки, 2 до 27.11.2017 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та 
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
конкурс відбудеться 01 грудня 2017 року о 9.00 у рв фдму по кіровоград-

ській області за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 708.

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: частина даху будівлі гуртожитку загальною 

площею 48,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Кам’янка-
Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Шевченка, 5. Балансоутримувач: Відокремлений 
підрозділ «Добротвірська теплова електрична станція» ПАТ «ДТЕК Західенерго». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку роз-
міру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон замовника 
конкурсу: (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна адреса 
замовника конкурсу: lviv@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: Львів-
ська обл., Кам’янка-Бузький р-н, смт Добротвір, вул. Шевченка, 5. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ТОВ «лайфселл».
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною 

площею 12,6 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: Львівська обл., Самбірський р-н, м. Рудки, пл. Відродження, 23. Балансоу-
тримувач: ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України». 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). Елек-
тронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки 
пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням 
пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування земельної ді-
лянки: Львівська обл., Самбірський р-н, м. Рудки, пл. Відродження, 23. Дата оцінки 
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017 (орієнтовно). Платник робіт 
з оцінки – ПП «ДіавітаМед».

Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до 
нього (лист ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295) рекомендована максимальна 
ціна надання послуг з оцінки майна, що склалася у IІ кварталі 2017 року та буде 
розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для 
дахів, нежитлових приміщень та їх частин.

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

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені 
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та 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 пропози-
ції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, 
а також строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки 
окремо. 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) 
255-41-71, 261-62-04.

Полтавська область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта: частина котельні площею 157,5 м2 (котельня). Міс-

цезнаходження об’єкта: вул. Небесної Сотні, 73е, м. Хорол, Полтавська обл. Ба-
лансоутримувач: Хорольський коледж Полтавської державної аграрної академії. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів 
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: 
РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «ТЕГ».
� 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення на другому поверсі будівлі 

гуртожитку на 84 місця та мсЧ площею 18,3 м2 (виробництво). Місцезнахо-
дження об’єкта: вул. Гоголя, 5, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: 
Кременчуцький льотний коледж НАУ. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою укладення договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Яценко І. В.
� 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення (складського приміщення) 

площею 54,0 м2 (розміщення стоянки для автомобілей). Місцезнаходження 
об’єкта: вул. Комарова, 14, м. Полтава. Балансоутримувач: Полтавське обласне 
управління водних ресурсів. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою 
продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк 
виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для 
доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області. Платник 
виконаних робіт: ФОП Обихвіст О. В.
� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 (роз-

міщення банкомата). Місцезнаходження об’єкта: вул. Центральна, 5, с. Божківське, 
Полтавська обл. Балансоутримувач: ДУ «Божківська виправна колонія (№ 16). Мета 
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. 
Запланована дата оцінки: 31.10.2017. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у 
разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ 
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ АБ «Укргазбанк».

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

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положен-
ня); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою 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); 
копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за 
наявності); копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
ФДМУ; інформацію про претендента (додаток 4 до Положення). Зазначені доку-
менти подаються у запечатаному конверті.

Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), 
якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних 
пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у 
тому числі ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне 
відділення інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт неру-
хомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом 
оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме 
майно для встановлення передавальних пристроїв), – 2 400,00 грн.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною 
комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які 
перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської 
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області 
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, кімн. 415 
до 17.11.2017 включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-
ності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України від 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуть-
ся 23.11.2017 о 10.00 у рв фдму по Полтавській області за адресою: вул. 
небесної сотні (вул. леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 
404. робоча група перебуває за адресою: вул. небесної сотні (вул. лені-
на), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417. телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

рівненська область
інформація 

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

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

корпусу № 1 площею 75,89 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Національний університет водного господарства та природокористування. Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Соборна, 11. Мета проведення оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення 
договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-
91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника 
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській об-
ласті (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Борсук Аліна 
Олексіївна. 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 об’єкт. Балансова 
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незаверше-
них капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: приміщення солодового відділення та примі-

щення матеріального складу площею 1 096,1 м2. Найменування балансоутри-
мувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Зірненський спиртовий завод». 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Зірне, 
вул. Зірненська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного май-
на. Телефон замовника конкурсу: (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу 
(0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. За-
мовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 
Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Українська продовольча компанія 2016». 
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 об’єкт. Балансова залиш-
кова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених 
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація від-
сутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування 
земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: 
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. 
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність 
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на 
яку проводиться оцінка майна): 31.10.2017.
� 3. Назва об’єкта оцінки: будівля макаронного цеху загальною площею 

173,3 м2 та технологічне обладнання в кількості 26 од. Найменування балан-
соутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Радивилівський комбінат 
хлібопродуктів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Радивилів, 
вул. Стрижака, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для роз-
рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Телефон замовника конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 
26-86-80. Електронна адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник 
робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 
77). Платник робіт з оцінки: ТзОВ «Преміум-колор». 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 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, 
основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових 
фінансових інвестицій: інформація відсутня. 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): 31.10.2017.

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 чинних 
сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», 
якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна 
за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що від-
повідають об’єкту оцінки.

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

Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у 
розділі III, IV Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, 
оформлення та подання містяться у Положенні 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 подаються за 
встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.

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

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати 
підписання договору (після отримання необхідної документації).

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

конкурс відбудеться в рв фдму по рівненській області о 9.00 через 
14 днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. рівне, 
вул. 16 липня, 77.

Конкурсну документацію потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області 
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

хмельницька область
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
�  Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 14,0 м2  

(у т. ч. площа загального користування – 3,1 м2) на першому поверсі бу-
динку побуту. Балансоутримувач – Хмельницька філія Концерну «Військторг-
сервіс». Місцезнаходження об’єкта: вул. Майборського, 15/1, м. Хмельницький. 
Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та 
електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.
ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5 календарних днів. За-
мовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт 
з оцінки – ФОП Бай Андрій Іванович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: 
приміщення та частини будівель (нерухомість комплексного використання, крім 
виробничо-складської).
� Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 70,6 м2 на 

першому поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Донецький на-
ціональний університет ім. Василя Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 
36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору 
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5 
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – ТОВ «Хмельницький центр нових технологій і інно-
вацій». Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель 
(нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).
�  Назва об’єкта оцінки № 3: приміщення загальною площею 18,9 м2  

(у т. ч. площа загального користування – 2,2 м2) на другому поверсі ад-
міністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у 
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, 
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5 
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – адвокат Поворозник Петро Юрійович. Подібними 
об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель (нерухомість комп-
лексного використання, крім виробничо-складської).
�  Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 16,9 м2  

(у т. ч. площа загального користування – 1,9 м2) на другому поверсі ад-
міністративної будівлі. Балансоутримувач – Головне управління статистики у 
Хмельницькій області. Місцезнаходження об’єкта: вул. Булаєнка, 6а, м. Красилів, 
Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; 
khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк виконання робіт – до 5 
календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. 
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Ткачук Альфія Авалівна.
� Назва об’єкта оцінки № 5: приміщення загальною площею 22,4 м2 на 

першому поверсі лікарні. Балансоутримувач – Державна установа «Територіальне 
медичне об’єднання МВСУ по Хмельницькій області». Місцезнаходження об’єкта: 
вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної 
оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника 
конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.10.2017. Строк 
виконання робіт – до 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по 
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Собчинський Станіслав 
Антонович. Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є: приміщення та частини будівель 
(нерухомість комплексного використання, крім виробничо-складської).

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію у 
запечатаному конверті з описом документів, що містяться у конверті, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою 
(додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); копії документів, в яких зазна-
чено правовий статус претендента; копії документів, що підтверджують право на 
виконання робіт з оцінки; копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 
11 розділу 1 Положення (за наявності); інформація про претендента (додаток 4 
до Положення); 2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна (абзац другий пункту 4 Розділу 1 Положення, додаток 2 до Положення); 3) 
конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і 
має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також строку виконання робіт.

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

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 29000, м. Хмельниць-
кий, вул. Соборна, 75, каб. 10. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймаль-
ня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом, 
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області (каб. 1) за чотири робочих дні до дати прове-
дення конкурсу (включно).

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування інформації о 
10.00 в рв фдму по хмельницькій області за адресою: вул. соборна, 75, 
м. хмельницький, 29000.

Черкаська область
інформація 

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

незалежної оцінки
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для роз-

рахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна. 
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
�  1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення адмінбудівлі площею 

63,3 м2, приміщення манежу площею 103,0 м2, частина приміщення гаража 
площею 87,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управ-
ління Держпродспоживслужби в Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцін-
ки: вул.  Патона, 5, смт Маньківка, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Маньківська 
районна державна лікарня ветеринарної медицини. Дата оцінки: 31.10.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: будівля магазину площею 100,21 м2. Найме-

нування балансоутримувача об’єкта оцінки: Лівобережне міжрайонне управління 
водного господарства. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Гайдара, 1, с. Бла-
годатне, Золотоніський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Єщенко 
Валентина Іванівна. Дата оцінки: 31.10.2017.
�  3. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі душової-котельні площею 

101,88 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний на-
вчальний заклад «Золотоніський професійний ліцей». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: вул. Шевченка, 33, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: 
ТОВ «Крокус Енерго». Дата оцінки: 31.10.2017.
� 4. Назва об’єкта оцінки: комплекс нежитлових будівель, до якого входять: 

ветлабораторія підвал (літ. а-4) – 303,2 м2; ветлабораторія 1-й поверх (літ. а-4) – 
298,4 м2; ветлабораторія 2-й поверх (літ. а-4) – 306,5 м2; частина ветлабораторія 3-й 
поверх (літ. а-4) – 262,5 м2; частина ветлабораторії 4-й поверх (літ. а-4) – 129,1 м2; 
хімічне відділення 1-й поверх (літ. б-2, б-2) – 108,6 м2; хімічне відділення 2-й поверх 
(літ. б-2, б-2) – 112,0 м2; склад (літ. в-1, група 1, приміщення 1) – 31,1 м2; склад 
(літ. в-1, група 1, приміщення 2) – 31,1 м2; гараж (літ. Л-1 група 2, приміщення 1) – 
49,3 м2; віварій (літ. з-1) – 169,6 м2; навіс (літ. к) – 80,3 м2; сарай (літ. е) – 7,3 м2; 
погреб (літ. ж, д) – 21,0 м2, 18,2 м2; погріб (літ. м) – 11,7 м2; огорожа № 1, 2; водоко-
лонки № 3, 4. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління 
держпродспоживслужби у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
вул. Смілянська, 120, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: «Черкаська регіональна 
державна лабораторія державної служби України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів». Дата оцінки: 31.10.2017.

ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного 
майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
� 1. Назва об’єкта оцінки: приміщення на 1-му поверсі (№ 104) та час-

тина приміщення загального користування будівлі відділення статистики 
загальною площею 28,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 



6

6 листопада 2017 року № 87 (1107)

Продовження рубрики на стор. 8

Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Черкаська обл., м. Жашків, вул. Миру, 2. Платник робіт з оцінки: Управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області. 
Дата оцінки: 30.11.2017.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення стоматологічного ка-

бінету площею 30,98 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 
Державний навчальний заклад «Канівське вище професійне училище». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: вул. Енергетиків, 135, м. Канів, Черкаська обл. Платник 
робіт з оцінки: ФОП Шкарупа Петро Миколайович. Дата оцінки: 31.10.2017.

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається 
з підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інфор-
мацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) 
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для 
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів – 
не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.

Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 р.» та з 
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть роз-
глядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: один 
об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та 
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400 грн; окремо 
розташовані будівлі – 7 200 грн, комплекс будівель та споруд – 10 800 грн, об’єкт 
незавершеного будівництва – 8 100 грн; цілісні майнові комплекси – 20 800 грн, 
визначення розміру збитків, завданих державі, – 6 200 грн.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як 
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ 
від 08.04.2016 № 10-36-6493.

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта 
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській об-
ласті за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної ді-
яльності, який подає заяву.

Останній день подання заяв – 28 листопада 2017 року до 16.00.
конкурс відбудеться 04 грудня 2017 року об 11.00 в рв фдму по Чер-

каській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 
тел. 37-29-71.

інформація 
рв фдму по Черкаській області про оголошення конкурсу  

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

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою 
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
� 1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприєм-

ства «ватутінське вантажно-транспортне управління». Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне, вул. Лейтенанта Кривошеї, 113. Дата оцінки: 
31.10.2017. Кількість об’єктів необоротних активів: основні засоби в кількості 64 од. 
Розмір статутного капіталу: 384,698 тис. грн. Балансова залишкова вартість осно-
вних засобів єдиного майнового комплексу державного підприємства «Ватутінське 
вантажно-транспортне управління» станом на 31.03.2017: 59,00 тис. грн.
� 2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи а – єди-

ний майновий комплекс Черкаського державного комерційного житлово-
побутового підприємства «житлосервіс», код за ЄДРПОУ 31782788 (18018, 
м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 261/1). Дата оцінки: 31.10.2017. Кількість об’єктів 
необоротних активів: основні засоби в кількості 42 од. Розмір статутного капіталу: 
2 258,00 тис. грн. Балансова залишкова вартість основних засобів єдиного майно-
вого комплексу Черкаського державного комерційного житлово-побутового під-
приємства «Житлосервіс» – 512 125,68 грн станом на 01.04.2017.

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається 
з підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 
3 до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інфор-
мацію щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання 
робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) 
разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
(абзац 2 п. 4 розділу 1 Положення); пропозицію щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для 
об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів 
– не більше 20 днів), запечатану в окремому конверті.

Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 26.09.2017 № 10-59-18295 «Щодо показ-
ників середніх значень цін надання послуг з оцінки майна у ІІ кварталі 2017 р.» та з 
метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть роз-
глядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують: один 
об’єкт оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та 
нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400 грн; окремо 
розташовані будівлі – 7 200 грн, комплекс будівель та споруд – 10 800 грн, об’єкт 
незавершеного будівництва – 8 100 грн; цілісні майнові комплекси – 20 800 грн, 
визначення розміру збитків, завданих державі, – 6 200 грн.

Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як 
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ 
від 08.04.2016 № 10-36-6493.

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

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

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта 
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській об-
ласті за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.
gov.ua. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної ді-
яльності, який подає заяву.

Останній день подання заяв – 21 листопада 2017 року до 16.00.
конкурс відбудеться 27 листопада 2017 року об 11.00 в рв фдму по 

Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, 
тел. 37-29-71.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про оголошення конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 

до проведення незалежної оцінки об’єкта державної власності
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни про-

дажу). Замовник та платник робіт з оцінки: ДП «ГДІП».
� Об’єкт оцінки: нежитлові будинки (приміщення) літ. «а», «б», «в», «г», 

«д», «е», «ж», «З», «и» (без земельної ділянки) загальною площею 2 169,4 м2, 
що перебувають на балансі Державного підприємства «Генеральна дирекція 
з обслуговування іноземних представництв» (ДП «ГДІП»), за адресою: м. Київ,  
вул. В. Винниченка, 10. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.  
Орієнтовна дата оцінки: 30.11.2017.

конкурс відбудеться 20 листопада 2017 року об 11.00 в рв фдму по м. ки-
єву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 17.00 14 листопада 2017 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 20 листопада 2017 року».

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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).

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

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

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

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

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

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

№ 
з/п

Назва 
об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутри-

мувач
Платник робіт з 
оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Нерухоме 
майно

70,7 Житомирська обл., Попільнянський 
р-н, с. Королівка, б/в «Дубрава»

ДП «КДЗ 
«Буревісник»

ТОВ «Долинів-
ське»

30.11.17

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Платник робіт з 

оцінки об’єкта

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Технічний 
майданчик

120,0 м. Київ, вул. Маг-
нітогорська, 5

195 Центральна база дер-
жавної спеціальної служби 
транспорту (в/ч Т0710)

ТОВ «Аскольд» 30.11.17

2 Частина не-
житлового 
приміщення

16,0 м. Київ, вул. По-
літехнічна, 37

НТУУ «Київський політех-
нічний інститут 
ім. І. Сікорського»

ФОП 
Попов Д. В.

31.12.17

3  Нежитлове 
приміщення 

60,97 м. Київ, вул. Пи-
рогова, 9

Національний педагогіч-
ний університет ім. М. П. 
Драгоманова

ТОВ «Автошкола 
«Ютекс-Транс-
Сервіс»

30.11.17

4 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 33/43

Національний інститут 
раку МОЗ України

ФОП Чумак Т. Є. 30.11.17

5 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 33/43

Національний інститут 
раку МОЗ України

ФОП Чумак Т. Є. 30.11.17

6 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 33/43

Національний інститут 
раку МОЗ України

ФОП Чумак Т. Є. 30.11.17

7  Нежитлове 
приміщення 

41,06 м. Київ, вул. До-
рогожицька, 9

Національна медична 
академія післядипломної 
освіти ім. П. Л. Шупика

ПФ «Петро Ве-
ликий»

31.12.17

8 Частина не-
житлового 
приміщення

1,0 м. Київ, вул. Сім’ї 
Сосніних, 15

ДПТНЗ «Міжрегіональний 
центр ювелірного мисте-
цтва м. Києва»

ТОВ «Старгруп» 31.10.17

9 Частина даху 4,0 м. Київ, вул. Ма-
линовського, 6

ГУ ДСНС України у  
м. Києві

ТОВ «лайфселл» 31.10.17

конкурси відбудуться 20 листопада 2017 року о 15.00 в рв фдму по м. ки-
єву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-36.

Документи приймаються до 12.00 13 листопада 2017 року за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-36.

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

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, який відбудеться 20 листопада 2017 року».

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

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

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

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) 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.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина 
нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, час-
тини будівель.

Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху є: нерухоме майно для 
встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.

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

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’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, 

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти і 
науки України

02539890, Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці, 21034, 
м.Вінниця, вул. Лебединського, 13, тел. (0432) 27-05-73, 27-90-00

Нерухоме майно – нежитлове вбудоване при-
міщення на 1-му поверсі навчального корпусу 
(літ. А) 

– 21034, м.Вінниця, вул. Лебедин-
ського, 13

46,9 250 807,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює 
продаж товарів підакцизної групи, у 
навчальному закладі 

2 Міністерство освіти і 
науки України

02549658, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Козятинське між-
регіональне вище професійне училище залізничного транспорту», 22100, Вінницька 
обл., Козятинський р-н, м. Козятин, вул. Катукова, 44, тел. (04342) 2-00-65

Нерухоме майно – будівля котельні (літ. Б) 02549658.1.ДИЕБИО159 Вінницька обл., Козятинський р-н, 
м. Козятин, вул. О. Кошового, 42

91,6 214 894,00 2 роки 364 дні Надання послуг з теплопостачання 

3 Державне агентство 
водних ресурсів України

35373963, Вінницьке регіональне управління водних ресурсів, 21100, м. Вінниця, 
вул. Хмельницьке шосе, 13, тел. (0432) 52-09-00, 52-08-92 

Нерухоме майно – нежитлові вбудовані примі-
щення майстерні для ремонту механізмів (літ. Б)

35373963.22.КФГДЛС008 м. Вінниця, Сабарівське шосе, 23 129,1 209 977,00 2 роки 364 дні Ремонт і технічне обслуговування 
транспортних засобів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел.(0432) 67-52-17, факс 56-24-65, РВ ФДМУ по Вінницькій області. Заяви подають-
ся в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до 
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління

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

Дані про об’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

02542064, ДПТНЗ «Краматорський центр професійно-технічної освіти», 84323, 
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ювілейна, 62, тел. (06264) 7-00-23

Нежитлове вбудоване приміщення першого 
поверху учбового корпусу 

02542064.1. ШТНОНД002 Донецька обл., м. Краматорськ, 
вул. Ювілейна, 62

9,5 37 800,00 2 роки 11 місяців Розміщення буфету, що не здійснює продаж това-
рів підакцизної групи, у навчальному закладі

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій області. Заяви подаються в окремому конверті з напи-
сом «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».

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

№ 
з/п Назва органу управління 

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,

 контактний телефон) 

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

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

1 Державне агентство рибного 
господарства України 

25592421, ДП «Укрриба», вул. Тургенівська, 82а, 
м. Київ, 04053, тел./факс (044) 486-07-91

Гідротехнічні споруди нагульного 
ставу площею 137,3 га

25592421.23.ААЕЖАГ859 Житомирська обл., Попільнян-
ський р-н, за межами с. Сущанка

– 346 547,00 2 роки 11 місяців Для рибогосподарських 
потреб

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 10008, м. Житомир, вул. Святослава Ріхтера, 20, РВ ФДМУ по Житомирській області. Заяви подаються в окремому кон-
верті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на 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».

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’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна 

площа, м2
вартість майна за неза-

лежною оцінкою, грн
максимально можливий 

строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02544098, ДНЗ «Мелітопольський професійний аграрний ліцей», 72356, Запорізька 
обл., Мелітопольський р-н, с. Обільне, вул. Залізнична, 21, тел. (0619) 44-80-46

Частина автодрому № 2 (у складі частин № 1, 2) – Запорізька обл., м. Меліто-
поль, вул. О. Невського, 83 

2 239,5 850 321,00 2 роки 364 дні Розміщення курсів з навчання водіїв автомобілів

2 Міністерство освіти 
і науки України

01242892, ДВНЗ «Запорізький будівельний коледж», 69037, м. Запоріжжя, 
вул. Незалежної України, 43, тел. (061) 224-08-97

Частини нежитлових приміщень № 87, 89 площею 
52,70 м2, приміщення № 88 будівлі їдальні (літ. А’)

– м. Запоріжжя, вул. Неза-
лежної України, 43

85,0 295 815,00 2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, у навчальному закладі

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

оголоШення орендодавця – рв фдму По луганській 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’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду

найменування реєстровий 
номер майна місцезнаходження загальна пло-

ща, м2
вартість майна за неза-

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

1 Міністерство освіти 
і науки України

02540479, Державний навчальний заклад «Сєвєродонецьке вище 
професійне училище», 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, 
просп. Центральний, 17, тел. (06452) 4-01-24 

Нежитлові вбудовані приміщення, а саме: нежитлові вбудовані приміщення 71,68 м2 на першому поверсі, 
нежитлові вбудовані приміщення 65,64 м2 на другому поверсі, нежитлові вбудовані приміщення 33,43 м2 на 
цокольному поверсі двоповерхової будівлі навчального корпусу № 1 (інв. № 10310001) 

– Луганська обл., м. Сє-
веродонецьк, просп. Цен-
тральний, 17 

170,75 318 114,00
станом на 31.08.2017

2 роки 364 дні Розміщення стомато-
логічної практики

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення  в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська область, м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Лу-
ганській 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».

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

№ 
з/п

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, 

контактний телефон) 

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява 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 

38855349, Державний університет телекомунікацій, 03680, 
м. Київ, вул.Солом’янска, 7, тел. (044) 248-85-97 

Вбудовані нежитлові приміщення (кімн. № 180a, 180,182,183, 
184,185) на четвертому поверсі будівлі гуртожитку

– 79053, м. Львів, 
вул. В. Великого, 33

73,2 835 311,00
станом на 31.05.2017

2 роки 364 дні Розміщення oфіса

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІР ПЕРЕДАТИ ДЕРЖАВНЕ МАЙНО В ОРЕНДУ

департамент орендних відносин, т. 200-34-39
департамент орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а
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Продовження таблиці

№ 
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 можли-
вий строк оренди мета використання

2 Міністерство оборо-
ни України

07361304, ДП «Львівський військовий лісокомбінат», 79034, 
м. Львів, вул. Луганька, 3, тел. (032) 270-75-38 

Нежитлове приміщення матеріального складу № 3 07361304.78.АААААЖ587 м. Львів, вул. Луган-
ська, 3

97,5 385 569,00
станом на 31.08.2017

2 роки 364 дні Розміщення виробництва продукції з деревини (паркету) (інше ви-
користання)

3 Міністерство інфра-
структури України

33073442, ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Га-
лицького», м. Львів, Аеропорт ЦА, тел. (032) 229-82-16

Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
будівлі під літерою «Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжна-
родний аеропорт «Львів» 

Інформація відсутня м. Львів, вул. Любін-
ська, 168

23,5 656 898,00
станом на 30.06.2017

1 рік 13,5 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу книг, газет 
та журналів, виданих українською та іноземними мовами; 4,0 м2 – 
продаж непродовольчих товарів та тютюнових виробів; 6,0 м2 – про-
даж продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

4 Міністерство освіти 
і науки України

00492990, Львівський національний університет ветеринар-
ної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицької, 79010, 
м. Львів, вул. Пекарська, 50, тел. (032) 260-28-89

Асфальтований майданчик інв. № 1033015 площею 24 м2 
та асфальтований майданчик інв. № 1033016 площею 
56 м2

Інформація відсутня м. Львів, вул. Пекар-
ська, 50 

80,0 126 800,00
станом на 31.07.2017

2 роки 364 дні Розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, 
крім товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, РВ ФДМУ по Львівській області. Заяви подаються в окремому конверті з напи-
сом «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».

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

№ 
з/п Назва органу управління Балансоутримувач

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

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

04653153, Полтавський філіал Державного підприємства «Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», вул. Козака, 1, м. Полтава, 36020, 
тел. (0532) 50-26-65

Частина нежитлового примі-
щення на 3-му поверсі 

04653199.13.АААДЕБ677 вул. Козака, 1, 
м. Полтава

34,0 261 200,00 1 рік 14,0 м2 – офіс; 20,0 м2 – розміщення ксерокопію-
вальної техніки для надання населенню послуг із 
ксерокопіювання документів 

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

04653153, Полтавський філіал Державного підприємства «Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», вул. Козака, 1, м. Полтава, 36020, 
тел. (0532) 50-26-65

Частина нежитлового примі-
щення на 2-му поверсі 

04653199.13.АААДЕБ677 вул. Козака, 1, 
м. Полтава

11,4 87 600,00 1 рік Офіс 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. Заяви подаються в окремому конверті з написом «За-
ява 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».

оголоШення орендодавця – рв фдму По харківській 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
реєстро-

вий номер 
майна

місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна 
за незалежною 
оцінкою, грн

максималь-
но можли-
вий строк 
оренди

мета використання

1 Міністерство 
освіти і науки 
України

02071197, Харківський національ-
ний університет радіоелектроніки, 
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, 
тел. (057) 702-10-16, 702-10-13 

Нежитлові приміщення – кімн. № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, час-
тина кімн. № 41 площею 100,0 м2 та кімн. № 43 на 1-му поверсі 
6-поверхової будівлі навчального корпусу, літ. И-6, інв. № 70994 

– м. Харків, 
просп. На-
уки, 14

208,2 1 699 500,00 1 рік Розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

2 Міністерство 
освіти і науки 
України

23912896, Студентське містечко 
НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 
61070, м. Харків, вул. Чкалова, 1, 
тел. (057) 788-46-86, 788-45-41, 
315-11-64

Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4, 23, 24, 25, 26, 27 на 1-му 
поверсі загальною площею 59,8 м2 та кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
на 2-му поверсі загальною площею 466,5 м2 5-поверхової будівлі 
гуртожитку № 7, 9, інв. № 92477, літ. А-5 

– м. Харків, 
вул. Чкалова, 1

526,3 2 382 700,00 1 рік Розміщення: фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення занять різними ви-
дами спорту (фітнес та інші спортивні секції) – 265,9 м2 (кімн. № 2, 3, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, частина кімн. № 1 
площею 90,5 м2 та частина кімн. № 24 площею 71,1 м2 на 2-му поверсі); солярію – 9,7 м2 (кімн. № 4 на 2-му поверсі); салону 
краси – 6,5 м2 (кімн. № 10 на 2-му поверсі); масажного кабінету – 6,3 м2 (кімн. № 8 на 2-му поверсі); суб’єкта господарюван-
ня, що здійснює побутове обслуговування населення (перукарня), – 8,0 м2 (частина кім. № 1 на 2-му поверсі); офіса для здій-
снення турагентської діяльності – 10,1 м2 (кімн. № 23 на 1-му поверсі); кафе, яке не здійснює продаж товарів підакцизної гру-
пи, – 28,9 м2 (кімн. № 3, 4 на 1-му поверсі); тренажерного залу – 100,0 м2 (частина кімн. № 24 на 2-му поверсі); місця загаль-
ного користування – 90,9 м2 (кімн. № 24, 25, 26, 27 на 1-му поверсі та кімн. № 5, 6, 7, 11, 12, 22, 23, 25, 26 на 2-му поверсі) 

3 Міністерство 
освіти і науки 
України

Харківський державний універси-
тет харчування та торгівлі

Частина нежитлового приміщення холу № 1 (за техпаспортом) на 
2-му поверсі 14-поверхового адміністративно-учбового будинку, 
інв. № 10300002, літ. А-14 

– м. Харків, 
вул. Клочків-
ська, 333

20,9 156 900,00 1 рік Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі

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 адресою: 61057, м. Харків, 
майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду 
державного та комунального майна».

оголоШення орендодавця – рв фдму По Черкаській 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 можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України

36780083, Управління Державної казначейської служби України у Тальнів-
ському районі Черкаської області, юридична адреса: вул. Соборна, 15, 
м. Тальне, Черкаська обл., тел. (04731)3-00-83

Приміщення на першому 
поверсі адміністративної 
будівлі 

36780083.1.АААГБД022 вул. Соборна, 15, м. Таль-
не, Черкаська обл. 

209,90 629 700,00 2 роки 364 дні Розміщення магазину-складу, розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу канцтоварів, інше використання нерухомого майна – консультуван-
ня з питань інформатизації, підсобне приміщення 

2 Державна аудиторська 
служба України 

40479560, Північний офіс держаудитслужби, юридична адреса: вул.Січових 
стрільців, 18, м. Київ, тел. 272-60-18

Приміщення № 13 (каб.109) 
на І поверсі адмінбудівлі

40479560.4.ОРОУПК046 вул.В.Чорновола, 157, 
м.Черкаси

17,30 77 800,00 2 роки 364 дні Види діяльності, що можливо розмістити в офісних приміщеннях

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси , РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на 
один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

оголоШення орендодавця – рв фдму По Чернівецькій 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 можли-

вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України 

02973111, Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібля-
ка, 59200, Чернівецька обл., Вижницький р-н, м. Вижниця, вул. Д. Загула, 
13, тел. (03730) 2-11-78

Нежитлові приміщення підвалу будівлі гуртожитку (літ. А) пло-
щею 84,8 м2, приміщення першого поверху будівлі столової 
(літ. Б) площею 337,0 м2

02973111.1.КАШТФП001 
02973111.1.КАШТФП003

Чернівецька обл., м. Вижни-
ця, вул. Д. Загула, 1а

421,8 2 545 325,00
станом на 31.08.2017

2 роки 364 дні Розміщення їдальні, що не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи 

2 Міністерство освіти 
і науки України 

02071240, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 58012, 
м. Чернівці, вул. М. Коцюбинського, 2, тел. (0372) 58-48-10, 58-48-11

Вбудовані підвальні приміщення будівлі навчального корпусу 
№ 15 з прибудовою (літ. А)

02071240.1.АААККЖ179 м. Чернівці, вул. Героїв 
Майдану, 41

51,3 714 024,00
станом на 31.08.2017 

2 роки 364 дні Розміщення буфету, що не здійснює продаж то-
варів підакцизної групи, у навчальному закладі 

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, РВ ФДМУ по Чернівецькій області, тел. 55-42-35. 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».

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

№ 
з/п Назва органу управління

Балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, юридична адреса, 

контактний телефон) 

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за не-
залежною оцінкою, грн

максимально 
можливий строк 

оренди
мета використання

1 Міністерство регіонально-
го розвитку, будівництва та 
житлово-комунального госпо-
дарства України

38488780, ДП «Український інститут інженерно-технічних 
розвідувань для будівництва», бульв. Лесі Українки, 26, 
м. Київ, 01133, тел. (044) 285-63-11

Нерухоме майно – не-
житлові приміщення 

38488780.1.ВССЧГН021 м. Київ, бульв. Лесі 
Українки, 26, на 6-му 
поверсі будівлі 

214,7 4 171 100,00
станом на 31.07.2017 

2 роки 11 місяців Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює побутове обслуговування населення (ремонт 
побутових приладів та периферійного устаткування)

2 Управління державної охорони 
України 

00037478, Управління державної охорони України, вул. Бо-
гомольця, 8, м. Київ, 01024, тел. (044) 281-26-73

Нерухоме майно – 
склад обладнання 
літ.«Г» 

– м.Київ, вул. Поляр-
на, 12

3007,9 22 790 900,00
станом на 31.05.2017

10 років Розміщення фірмового магазину вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, 
що виробляють товари підакцизної групи, на площі 2707,11 м2; розміщення фірмового магазину 
закордонних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підак-
цизної групи (по реалізації імпортного товару), на площі 300,79 м2

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

Нерухоме майно – не-
житлові приміщення 

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

140,3 1 927 000,00
станом на 31.08.2017 

2 роки 11 місяців Розміщення професійного творчого працівника на площі (творча майстерня), що не використовуєть-
ся для провадження підприємницької діяльності, а також для регулярної тілесної художньої практи-
ки, проведення репетицій та хореографічних досліджень

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 написом «За-
ява 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».

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА

ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

київська область
інформація 

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

� Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина твердого по-
криття площею 95,5 м2 пасажирського термінала «D» (інв. № 47578) за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Аеропорт.

Балансоутримувач: ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди: згідно зі звітом про оцінку майна на 30.06.2017 ста-

новить 373 300,00 грн (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення офісних приміщень, крім 

офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого 
(мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають по-
слуги доступу до Інтернету.

Орендна ставка: згідно з пунктом 9 додатка 2 до Методики розрахунку оренд-
ної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 № 786 (зі змінами), – 18 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – червень 2017 
року становить 5 599,50 грн без урахування Пдв.

Строк оренди: 1 (один) рік.
конкурс буде проведено о 12.00 на 11-й календарний день після дати 

опублікування цієї інформації за адресою: 01032, м. київ, вул. симона Пет-
люри, 15,рв фдму по київській області, реєстрація учасників проходитиме 
з 11.00 в кімн. 614. реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. 
до початку проведення конкурсу.

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стартовим.
2. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3. Дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта.
4. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 

договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди платнику 
оцінки (за наявності документів, що підтверджують виготовлення звіту про неза-
лежну оцінку та його оплату).

5. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати перемо-
жець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання 
договору в розмірі, не меншому ніж потрійна запропонована ним сума місячної 
орендної плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу у співвід-
ношенні, визначеному законодавством.

6. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини третьої статті 287 Господарського 

кодексу України мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих 
документах суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на 
базі орендованого майна, не можуть суперечити умовам договору оренди.

Для участі у конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених або вста-

новлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвердження, крім 
розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкур-
су в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним (адреса, 
телефон, e-mail);

відомості про претендента:
для юридичних осіб: документи, що посвідчують повноваження представника 

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

для фізичних осіб: копію документа, що посвідчує особу, та належним чином 
оформлену довіреність у випадку здійснення функцій представництва; завірену 
належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підпри-
ємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати 
проведення конкурсу. Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) 
подаються у конверті з надписом «На конкурс» з відбитком печатки претендента (за 
наявності). При цьому на конверті зазначається: назва, площа та місцезнаходження 
об’єкта оренди. Приймання документів РВ ФДМУ по Київській області здійснюється 
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613, щодня з 9.00 до 
18.00 (у п’ятницю – з 9.00 до 16.45), крім вихідних днів.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у відділі 
орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном (044) 200-25-28.

ПІДСУМКИ
інформація 

рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу з 
використанням відкритості пропонування розміру орендної плати 

за принципом аукціону на право укладення договору оренди 
нерухомого державного майна, що відбувся 06.10.2017

Конкурсною комісією за результатами конкурсу на право оренди об’єктів 
державної власності:

будівлі виробничого (спиртового) цеху (літ. Ж) загальною площею 3 090,1 м2; 
будівлі парокотельного цеху (літ. І) загальною площею 977,2 м2 за адресою: 23700, 
Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Заводська (колишня Плеханова), 
28, що перебувають на балансі державного підприємства «Гайсинський спиртовий 
завод», переможцем визнано ТОВ «Корпорація Скіф-96».

інформація 
рв фдму по вінницькій області про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна
Комісією за результатами конкурсу на право оренди об’єкта державної влас-

ності – частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля площею 15,0 м2 
на 1-му поверсі навчального корпусу № 3 (літ. А) за адресою: 21100, м. Вінниця, 

вул. Воїнів-Інтернаціоналістів, 7, що перебуває на балансі Вінницького національно-
го технічного університету, вирішено укласти договір оренди з ФОП Мельничуком 
В. В. – єдиним претендентом, що прийняв участь у конкурсі та пропозиції якого 
відповідають оголошеним умовам його проведення.

інформація 
рв фдму по харківській області про підсумки конкурсу на право 
оренди нерухомого державного майна, що відбувся 31.10.2017

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна – нежитлових при-
міщень – кімн. № 38, 39, 40, 41 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку для 
студентів, літ. Б-5, інв. № 73473, загальною площею 87,7 м2 за адресою: м. Харків, 
пров. Отакара Яроша, 3а, що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж бу-
дівництва, архітектури та дизайну», визнано ФОП Душейко О. О.

інформація 
рв фдму по м. києву про підсумки конкурсу  

на право оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсів щодо визначення орендарів державного нерухо-

мого майна на право укладення договорів оренди конкурсною комісією прийнято 
рішення укласти договори оренди з:

ФОП Бугрім А. В. по об’єкту – 30,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Е. Потьє, 18 
(приміщення 1-го поверху спортивного комплексу «Економіст»), що перебуває на 
балансі Державного вищого навчального закладу «Київський національний еконо-
мічний університет імені Вадима Гетьмана»;

ФОП Погорєлова Г. В. по об’єкту – 2,0 м2 за адресою: м. Київ, вул. Велика Ва-
сильківська, 55 (частина нежитлового приміщення на «0» поверсі будівлі), що пере-
буває на балансі ДП «Національний спортивний комплекс «Олімпійський».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
житомирського військового інституту імені с. П. корольова  

про проведення конкурсу на право оренди  
нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Житомирський 
військовий інститут імені С. П. Корольова, поштова адреса: 10004, м. Житомир,  
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.

Балансоутримувач: Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оц-інку на 31.12.2016 

становить 38 388,00 грн (без урахування ПДВ).
� 1. Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме військове майно – 

частина нежитлового приміщення загальною площею 11,0 м2, що знаходить-
ся в будівлі (інв. № 1/464) військового містечка № 1, за адресою: м. Житомир, 
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.
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газета «відомості приватизації» –  
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Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 114,97 грн (без 
Пдв) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання: під 
розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчаль-
них закладах та військових частинах.
� 2. Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина нежитлового при-

міщення загальною площею 1,5 м2, що знаходиться в будівлі (інв. № 1/464) 
військового містечка № 1, за адресою: м. Житомир, просп. Миру, 22, Житомир-
ський військовий інститут імені С. П. Корольова.

Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 70,55 грн (без 
Пдв) за базовий місяць оренди – лютий 2017 року за умови використання: 
продаж непродовольчих товарів.

Надалі орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на індекси інфляції 
згідно з чинним законодавством.

Термін оренди – один рік.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: 

мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням: під розміщення 
буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах 
та військових частинах; під продаж непродовольчих товарів; найбільший запро-
понований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта 
оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдатку у роз-
мірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, протя-
гом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (щомісяця до 20 
числа поточного місяця) і в повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням 
індексу інфляції згідно із законодавством; відшкодовування витрат орендодавцю 
за комунальні послуги; компенсація земельного податку під об’єктом оренди та 
за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт незалежної оцінки 
майна та публікування оголошення; виконання капітального та поточних ремонту 
орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; страхування 
майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за незалежною 
оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його призначен-
ня та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права власності 
на орендоване майно до третіх осіб; дотримання вимог перепускного режиму 
військового інституту.

Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого май-
на; відгуки від попередніх (діючих) орендодавців.

Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував найбільшу 
орендну плату та забезпечення виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі необхідно подати документи, вказані у п. 3.2 наказу ФДМУ 
та МОУ від 26.07.00 № 1549/241, крім того: заяву про участь у конкурсі; проект 
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наяв-

ності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; 
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, що 
до нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо ви-
конання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір 
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

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

Кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 30 (тридцяти) ка-
лендарних днів після опублікування цієї інформації адресою: 10004, м. Житомир, 
просп. Миру, 22, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова.

Контактні телефони: (0412) 25-04-91, додатковий 3-55 або (067) 780-04-07.
конкурс буде проведено о 15.00 на 31-й (тридцять перший) календарний 

день після опублікування цієї інформації за адресою: 10004, м. житомир, 
просп. миру, 22, житомирський військовий інститут імені с. П. корольова, 
будівля 1/589, кабінет № 10.

інформація 
кев м. біла церква про проведення конкурсу на право оренди 

нерухомого військового майна
Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Біла Церква, 

поштова адреса: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1 (фактичне розташуван-
ня: м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 1).
� Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове приміщення в бу-

дівлі (інв. № 5) загальною площею 305,0 м2 за адресою: м. Черкаси, вул. Смі-
лянська ,125, в/м № 65.

Ринкова вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.08.2017 
становить 457 327,00 грн (без урахування ПДВ).

Початковий (стартовий) розмір орендної плати становить 5 716,59 грн (без 
Пдв) за базовий місяць оренди – серпень 2017 року за умови використання: під 
розміщення складу (відповідно до постанови КМУ № 786 від 04.10.1995 «Про Мето-
дику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»).

Термін оренди – до трьох років.
Основні умови проведення конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта: 

мета використання об’єкта оренди – за цільовим призначенням; найбільший 
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного 
об’єкта оренди порівняно з початковим розміром орендної плати; сплата завдат-
ку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за перший (базовий) місяць оренди, 
протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасна (не пізніше 15 

числа місяця, наступного за звітним) і в повному обсязі сплата орендної плати з 
урахуванням індексу інфляції; встановлення приладів обліку комунальних послуг 
за рахунок власних коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачаль-
ними організаціями (до моменту укладення прямих договорів відшкодовувати ви-
трати орендодавцю за комунальні послуги); компенсація земельного податку під 
об’єктом оренди та за прилеглу територію; компенсація витрат за виконаний звіт 
незалежної оцінки майна та публікування об’яви; виконання капітального та поточ-
ного ремонту орендованого майна за власні кошти без вимоги на відшкодування; 
страхування майна на користь орендодавця на суму, не меншу ніж встановлена за 
незалежною оцінкою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його 
призначення та умов договору оренди; заборона приватизації та переходу права 
власності на орендоване майно до третіх осіб.

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

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

та МОУ від 26.07.2000 № 1549/241, крім того: заяву про участь в конкурсі; проект 
договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений печаткою (за наяв-
ності); документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; 
посвідчені нотаріусом копії установчих документів; відомості про фінансовий стан 
(платоспроможність) учасника конкурсу; довідку від учасника конкурсу про те, щодо 
нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо ви-
конання умов конкурсу, в тому числі запропонований учасником конкурсу розмір 
місячної орендної плати (відображається в проекті договору оренди).

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

кінцевий термін приймання документів на конкурс: протягом 20 (два-
дцяти) календарних днів з дати опублікування цієї інформації за адресою: 
09117, київська обл., м. біла церква, вул. ярмаркова, телефони: (04563) 
5-30-00, 5-30-10.

ПІДСУМКИ
інформація 

навчального центру державної прикордонної служби україни  
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого військового 

майна, що відбувся 24.10.2017
По об’єкту – комплекс технічних майданчиків з бетонного покриття розміром  

4 м х 4 м, 13 м х 6,5 м та 9,5 м х 6,2 м загальною площею 159,4 м2 переможцем кон-
курсу визнано ТОВ «Науково виробниче підприємство «Біг Стокер».

ПІДСУМКИ КОНКУРСІВ З ВІДбОРУ СУб’єКТІВ ОЦІНОчНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Продовження. Початок рубрики на стор. 4 – 6.

інформація рв фдму по терноПільській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбувся 06.06.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Бережани № 1, а саме: 
став Бережани 1 (інвентарний № 103); водонапуск (інвентарний № 125); збірний 
канал (інвентарний № 136); рибовловлювач (інвентарний № 133); контурна дамба 
(інвентарний № 127); перен. участок (інвентарний № 130); перепускний трубопровід 
(інвентарний № 134); водоспуск (інвентарний № 129); щитовий водозбір (інвен-
тарний № 131); гідротехнічні споруди ставу Бережани № 2, а саме: збірний канал 
(інвентарний № 126); відводний канал (інвентарний № 132); верховина (інвентар-
ний № 124); роздільна дамба (інвентарний № 128) за адресою: Тернопільська обл., 
Бережанський р-н, в межах земель Бережанської міської ради, що перебувають на 
балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». 
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку 
орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 
800 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

інформація рв фдму по харківській області  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
що відбулися 25.05.2017

І. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – «Пилора-

ма». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Золочівський р-н, с. Одно-
робівка, вул. Тіткова, 40. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості 
об’єкта незавершеного будівництва – «Пилорама», що повертається в державну 
власність, та визначення розміру (вартості) збитків, нанесених об’єкту за час во-
лодіння ним ФГ «Альфа». Основні види продукції (послуг), що виробляються: –. 
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних за-
собів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нема-
теріальних активів): –. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського 
товариства: –. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів ста-
ном на (останній звітний період): –. Розмір земельної ділянки(ділянок), усього: –. 
Місце розташування земельної ділянки(ділянок): –. Правовий режим земельної 
ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки(ділянок): –. 
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю(так, ні): –. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна): 24.03.2017. Переможець: ФОП Дрозд Ю. О. 
Вартість робіт: 14 500 грн. Строк виконання: 10 днів.

II. Об’єкти оренди.

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Вартість 
робіт/ строк 
виконання

Пере-
можець 
конкурсу

Мета про-
ведення оцінки

1 Нежитлове приміщення – кімн. № 201 на другому по-
версі чотириповерхової будівлі навчального корпусу, 
інв. № 70330, літ. «А-5», реєстровий номер майна 
02071197.1.ЯГЛКУС026, загальною площею 37,3 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває 
на балансі Харківського національного університету  
радіоелектроніки, 02071197, тел.: 702-10-14, 702-10-16

2 300/5 ФОП 
Жари-
хін Ю. В.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

2 Частина холу на першому поверсі 7-поверхової будівлі 
Науково-практичного медичного центру ХНМУ (полікліні-
ка), інв. № 10300001, літ. «А-7», загальною площею 2,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Текстильна, 4, що перебуває на 
балансі Харківського національного медичного університе-
ту, ідентифікаційний номер 01896866, тел. 705-07-11

1 500/3 ТОВ «СВК» Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Вартість 
робіт/ строк 
виконання

Пере-
можець 
конкурсу

Мета про-
ведення оцінки

3 Нежитлові приміщення – кімн. № 21, 22, 23 на 9-му 
поверсі 12-поверхового виробничого корпусу (літ. за 
техпаспортом «А-12»), реєстровий номер об’єкта оренди 
02497980.1.АААДДК930, загальною площею 35,0 м2 
за адресою м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебу-
вають на балансі ДП «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ» (код за 
ЄДРПОУ 02497980), тел. 47-40-51

2 200/5 ФОП Мо-
кров О. П.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

4 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-40, 0-41 (згідно з 
техпаспортом) цокольного поверху 3-поверхової будівлі 
палацу студентів, інв. № 10131000057 (за техпаспор-
том, інв. справа № 54198, літ. «З-3») загальною площею 
19,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 79, на 
балансі Національного технічного університету «Харків-
ський політехнічний інститут», 2071180, тел. 707-66-00

2 100/5 ФОП 
Жари-
хін Ю. В.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з 
метою продо-
вження дого-
вору оренди

5 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 на 1-му поверсі 
2-поверхової нежитлової будівлі загальною площею 
73,5 м2 за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Київ-
ська, 10, що перебувають на балансі Ізюмського профе-
сійного ліцею, 02547837, тел. (057) 432-11-00

3 500/5 ПП «Ра-
дикал»

Визначен-
ня вартості 
об’єкта з ме-
тою передачі в 
оренду

6  Нежитлові приміщення – кімн. № 9, 10 на 6-му поверсі 
10-поверхової будівлі адміністративно-побутового блоку, 
літ. за техпаспортом К-10, загальною площею 35,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Катерининська, 40/42, на ба-
лансі Державного підприємства науково-дослідного інсти-
туту приладобудування 0577331180, тел. (057) 733-12-13

2 120/3 ФОП 
Сорокі-
на І. М.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

7 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 1-му поверсі 
4-поверхової з підвалом адміністративної будівлі, літ. за 
техпаспортом Б-4, інв. № 10310011, загальною площею 
13,50 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26, що пе-
ребуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в 
Харківській області, код 40112097, т. 057-707-35-13

2 200/5 ФОП Мо-
кров О. П.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

8 Нежитлові приміщення – кімн. № 38,39,40,41 на 1-му по-
версі 5-поверхової будівлі гуртожитку для студентів,  
літ. за техпаспортом Б-5, інв. № 73473, загальною площею 
87,70 м2 за адресою: м. Харків, пров. Отакара Яроша, 3а, 
що перебуває на балансі Державного вищого навчального 
закладу «Харківський коледж будівництва, архітектури та 
дизайну», код 01275992, тел. 057-731-24-31

2 250/3 ФОП 
Сорокі-
на І. М.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

9 Нежитлове приміщення – кімн. № 1-25 на 1-му поверсі 
3-поверхової будівлі навчального центру учбового корпу-
су, літ. за техпаспортом Г-3, інв. № 10310005, загальною 
площею 8,10 м2 за адресою: Харківська обл., Харків-
ський р-н, смт Пісочин, вул. Некрасова, 11, на балансі 
Державного навчального закладу «Харківський обласний 
центр підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації кадрів АПК», код 032889955, тел. 057-742-70-50, 
057-742-78-36

2 050/3 ФОП 
Сорокі-
на І. М.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

10 Нежитлове приміщення – кімн. № 2-44 на 2-му поверсі 
3-поверхової будівлі навчального центру учбового корпусу, 
літ. за техпаспортом Г-3, інв. № 10310005, загальною пло-
щею 13,80 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, 
смт Пісочин, вул. Некрасова, 11, на балансі Державного 
навчального закладу «Харківський обласний центр підготов-
ки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК»,  
код 032889955, т. 057-742-70-50, 057-742-78-36

2 100/3 ТОВ «СВК» Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

Продовження таблиці

№ 
з/п

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

(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

Вартість 
робіт/ строк 
виконання

Пере-
можець 
конкурсу

Мета про-
ведення оцінки

11 Нежитлові приміщення – кімн. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 (згідно з техпаспортом) на 1-му поверсі 11-
поверхової будівлі Інженерно-лабораторного корпусу, 
інв. № 82166, літ. «А-11», загальною площею 271,0 м2 
за адресою: м. Харків, Гімназійна набережна, 2, що пере-
бувають на балансі Державного проектно-вишукального 
та науково-дослідного інституту «Укренергомережпро-
ект», код 00114092, тел. 057-7599706

2 450/3 ФОП 
Сорокі-
на І. М.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

12 Нежитлове приміщення – кімн. № 1 (згідно з техпаспор-
том) на 1-му поверсі 11-поверхової будівлі Інженерно-
лабораторного корпусу, інв. № 82166, літ. «А-11», 
загальною площею 104,2 м2 за адресою: м. Харків, 
Гімназійна набережна, 2, що перебуває на балансі Дер-
жавного проектно-вишукального та науково-дослідного 
інституту «Укренергомережпроект», код 00114092, тел. 
057-7599706

1 900/3 ФОП 
Сорокі-
на І. М.

Визначен-
ня вартості 
об’єкта орен-
ди з метою 
передачі в 
оренду

інформація рв фдму по харківській області  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти 
оренди, що відбувся 01.06.2017

№ 
з/п

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

балансо утримувач (назва, код за ЄДРПОУ, 
контактний телефон)

Вартість 
робіт/

строк ви-
конання

Переможець 
конкурсу Мета проведення оцінки

1 Нежитлове приміщення томильного відді-
лення (інв. № 203) загальною площею 50,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6 

2 400/5 ПП «Радикал» Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для погодження 
розрахунку орендної 
плати (за заявою від сто-
ронньої організації)

2 Нежитлове приміщення томильного відділен-
ня (інв. № 203) загальною площею 840,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6 

3 000/3 ФОП Сорокі-
на І. М.

Визначення вартості 
об’єкта оренди до 
200,0 м2 для погодження 
розрахунку орендної 
плати (за заявою від сто-
ронньої організації)

3 Частина холу 2-го поверху переходу між 
7-поверховим учбово-лабораторним корпу-
сом «МЕТ» та центральним учбовим корпу-
сом загальною площею 5,8 м2 за адресою: 
м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17 

1 600/3 ТОВ «СВК» Визначення вартості 
об’єкта з метою продо-
вження договору оренди

4 Частина коридору у підвальному приміщенні 
триповерхової будівлі навчального корпусу 
(інв. № 10314095, літ. «А-5»), пам’ятка архі-
тектури, загальною площею 9,2 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Сумська, 18/20 

1 900/5 ПФ Агентство 
«Схід»

Визначення вартості 
об’єкта з метою продо-
вження договору оренди

5 Частина нежитлового приміщення кімн. №14 
першого поверху триповерхової будівлі інже-
нерного корпусу загальною площею 6,0 м2 
за адресою: м. Харків, вул. Фрунзе, 21 

2 300/5 ФОП Жари-
хін Ю. В.

Визначення вартості 
об’єкта з метою продо-
вження договору оренди

6 Нежитлові приміщення на 1-му поверсі 
2-поверхового приміщення виробничої май-
стерні загальною площею 20,9 м2 за адре-
сою: м. Харків, вул. Спортивна, 9 

1 900/5 ПФ Агентство 
«Схід»

Визначення вартості 
об’єкта з метою продо-
вження договору оренди

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ МАЙНА ДЕРЖАВНИХ 
ПІДПРИєМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

інформація 
національного антикорупційного бюро україни про проведення 

конкурсу на право оренди нерухомого державного майна
�Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме 

майно – нежитлові приміщення загальною площею 66,4 м2 адміністративної 
будівлі корпусу «славутич» за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3.

Балансоутримувач: Національне антикорупційне бюро України.
Орган управління: Фонд державного майна України.
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку майна 

станом на 31.07.2017 становить 894 700,00 грн без урахування ПДВ.
стартова орендна плата за базовий місяць оренди – жовтень  

2017 року становить 6 077,88 грн без урахування Пдв. 
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси ін-

фляції відповідно до чинного законодавства.
Умови конкурсу:
1. До участі у конкурсі не допускаються особи, щодо яких застосовуються санк-

ції відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 
2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших об-
межувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 
15 травня 2017 року № 133/2017. 

2. Найбільший розмір орендної плати, запропонований учасником у конкурс-
ній пропозиції в день проведення торгів, є початковою орендною платою (за ба-
зовий місяць).

3. Мета використання: місце гарячого харчування працівників Національного 
антикорупційного бюро України.

4. Зобов'язання орендаря щодо сплати орендної плати забезпечуються у ви-
гляді завдатку у розмірі, не меншому ніж орендна плата за базовий місяць, який 
вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

Якщо договір оренди укладено на строк, менший ніж один місяць, вноситься 
завдаток у розмірі орендної плати за цей строк. 

5. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату до Державного 
бюджету України та орендодавцю (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за 
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних до-
кументів орендодавцю.

6. Строк оренди: 2 роки 11 місяців.
7. Належне утримання та ефективне використання об’єкта оренди за цільо-

вим призначенням.
8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошко-

дженню і псуванню, утримування майна в порядку, передбаченому екологічними, 
санітарно-гігієнічними нормами та правилами пожежної безпеки.

9. Укладення з орендодавцем договору про відшкодування витрат орендодав-
ця на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю 
протягом 15 робочих днів з дати укладення договору оренди. 

10. Страхування об’єкта оренди протягом одного місяця з дати укладення до-
говору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за висновком про вартість, на 
користь орендодавця в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно 
поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно 
було застраховане.

11. Дотримання вимог перепускного режиму Національного антикорупцій-
ного бюро України.

12. Проведення орендарем своєчасно за власний рахунок поточних та інших 
видів ремонту орендованого майна. Ця умова не розглядається як дозвіл на здій-
снення поліпшень орендованого майна і не тягне за собою зобов’язання орендо-
давця щодо компенсації вартості поліпшень. Проведення орендарем поточного 
та капітального ремонту виключно за попереднім погодженням із орендодавцем і 
Фондом державного майна України.

13. Невід’ємні поліпшення орендованого майна залишаються власністю дер-
жави. Вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем 
за період оренди, не підлягає компенсації. 

14. Компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання 
договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику 
оцінки (за наявності підтвердних документів).

15. Забезпечити орендодавцю доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його 
стану відповідно до цільового призначення.

16. Мета і предмет господарської діяльності, визначені в установчих документах 
суб’єкта господарювання, який здійснює господарську діяльність на базі орендо-
ваного майна, мають відповідати умовам договору оренди.

17. Зобов’язання орендаря не зберігати і не використовувати токсичні, хімічні, 
вибухові, радіоактивні та легкозаймисті матеріали і речовини.

18. Наявність у реєстраційних документах суб’єкта господарювання певного 
виду економічної діяльності, який відповідає меті використання об’єкта орен-
ди (відповідний КВЕД: 56.10 «Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування»).

19. Наявність у потенційного орендаря досвіду роботи за даним видом еконо-
мічної діяльності не менше 3 років.

20. Заборона приватизації орендованого майна.
21. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення об’єкта оренди, 

здійснені за рахунок власних коштів як з дозволу, так і без дозволу орендодавця, 
які неможливо відокремити від об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є дер-
жавною власністю і компенсації не підлягають.

22. Інші умови договору оренди, який буде укладено з переможцем кон-
курсу, відповідатимуть умовам Типового договору оренди, затвердженого 
наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 № 1774 (у редак-
ції наказів Фонду державного майна України від 09 серпня 2007 року № 1329,  
від 05 березня 2013 року № 276) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
27 серпня 2007 року за № 980/14247.

23. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розмі-
ру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець 
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 

розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком 10 % від початкової 
орендної плати.

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

Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь у конкурсі із зазначенням у ній ідентифікаційного коду за 

Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних 
осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб 
(крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реє-
страційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідний орган державної фіскальної служби і мають відмітку у паспорті) та 
документи, зазначені в інформації про конкурс; проект договору оренди з пропо-
зиціями щодо виконання умов конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція 
щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу), підпи-
саний претендентом і завірений печаткою (за наявності); інформацію про засоби 
зв’язку з учасником конкурсу; 

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 7 Порядку проведення 
конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (далі – Порядок), а саме:

 а) якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих 
документів; завірену належним чином відповідно до Порядку копію звіту про фі-
нансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської за-
боргованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього 
не порушено справу про банкрутство;

б) якщо учасник є фізичною особою: копію документа, що посвідчує особу, 
або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію де-
кларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи 
– платника єдиного податку.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються з 06.11.2017 до 
15.11.2017 включно. Документи, отримані після 15.11.2017, не розглядаються.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подають-
ся до Відділу документообігу Національного антикорупційного бюро Укра-
їни у конверті з написом «На конкурс» з відбитком печатки претендента  
(за наявності) за адресою: 03035, м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, з 9.00 до 18.00, 
у п’ятницю та у передсвяткові дні – з 9.00 до 16.45.

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

Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної плати завершується 
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

конкурс буде проведено у приміщенні національного антикорупційного 
бюро україни 17.11.2017 об 11.00 в кімнаті 328 за адресою: м. київ, вул. 
василя сурикова, 3.

Продовження таблиці


