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ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ

донецька оБласТь
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 22,6 м2 

за адресою: 84182, Донецька обл., м. Слов’янськ, м. Миколаївка, 
вул. Миру, 12, що перебуває на балансі Комунального підприємства 
Миколаївської міської ради «Сервіскомуненерго». Приватизовано 
шляхом викупу покупцем – юридичною особою за 23 782,80 грн., 
у т. ч. ПДВ – 3 963,80 грн. (комунальна власність).

Інформацію по Донецькій області, опубліковану у газеті «Відо-
мості приватизації» від 09.09.2015 № 36 (885) на стор. 1 у підрубриці 
«Приватизовано шляхом викупу», щодо нежитлового вбудованого 
приміщення з підвалом площею 177,5 м2 за адресою: 84182, Доне-
цька обл., м. Миколаївка, вул. Горького, 36, приміщення 1, що об-
ліковується на балансі Комунального підприємства Миколаївської 
міської ради «Сервіскомуненерго», після слів: «у т. ч. ПДВ – 23 076,20 
грн.» слід доповнити словами: «(комунальна власність)».

Чернівецька оБласТь
Регіональне відділення ФДМУ по Чернівецькій області прийняло рі-

шення про повторну приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта 
державної власності групи А – єдиного майнового комплексу Ново-
дністровської державної швейно-трикотажної фабрики (Чернівецька 
обл., м. Новодністровськ), повернутого за рішенням суду у державну 
власність.

донецька оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

Назва об’єкта: гараж літ. Л загальною площею 32,0 м2 (інв. 
№ 10330005).

Адреса об’єкта: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, просп. 
Миру, 7а.

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служ-
би України у м. Краматорську Донецької області, код за ЄДРПОУ 
37944338.

Адреса балансоутримувача: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, 
просп. Миру, 7а.

Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. Л загальною площею 
32,0 м2 (інв. № 10330005) є частиною будівлі, рік введення в експлуата-
цію – 1995. Фундамент – блоки; стіни шлакоблочні; перекриття залізо-
бетонне, гараж без оглядової ями. Інженерні комунікації – електрика, 
центральне водяне опалення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 65 856,00 грн., ПДВ – 
13 171,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 79 027,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; за-

безпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлу-
атації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним 
законодавством протягом двох років після набуття права власності на 
об’єкт; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території; подаль-
ше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в 
період чинності умов договору здійснюються за погодженням з орга-
ном приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, від-
повідальності за їх невиконання, визначених законодавством та догово-
ром, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 7 902,72 грн. (без ПДВ), що становить 10 % 
початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 в банк ГУ 
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержу-
вач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 р. о 12.00 за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 12.10. 2015. Заяви на участь в аукціоні 
приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.45 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта  

державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. И загальною площею 32,0 м2 (інв. 

№ 10330003).
Адреса об’єкта: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, просп. 

Миру, 7а.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служ-

би України у м. Краматорську Донецької області, код за ЄДРПОУ 
37944338.

Адреса балансоутримувача: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, 
просп. Миру, 7а.

Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. И загальною площею 
32,0 м2 (інв. № 10330003) є частиною будівлі, рік введення в експлуата-
цію – 1995. Фундамент – блоки; стіни шлакоблочні; перекриття залізо-
бетонне, гараж без оглядової ями. Інженерні комунікації – електрика, 
центральне водяне опалення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 65 856,00 грн., ПДВ – 
13 171,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 79 027,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; за-

безпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлу-
атації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним 
законодавством протягом двох років після набуття права власності на 
об’єкт; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території; подаль-
ше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в 
період чинності умов договору здійснюються за погодженням з орга-
ном приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, від-
повідальності за їх невиконання, визначених законодавством та догово-
ром, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 7 902,72 грн. (без ПДВ), що становить 10 % 
початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 в банк 
ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одер-
жувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 р. об 11.00 за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 12.10.2015. Заяви на участь в аукціоні 
приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.45 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта  

державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. М загальною площею 38,4 м2 (інв. 

№ 10330006).
Адреса об’єкта: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, просп. 

Миру, 7а.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служ-

би України у м. Краматорську Донецької області, код за ЄДРПОУ 
37944338.

Адреса балансоутримувача: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, 
просп. Миру, 7а.

Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. М загальною площею 
38,4 м2 (інв. № 10330006) є частиною будівлі, рік введення в експлуата-
цію – 1995. Фундамент – блоки; стіни шлакоблочні; перекриття залізо-
бетонне, гараж без оглядової ями. Інженерні комунікації – електрика, 
центральне водяне опалення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 79 028,00 грн., ПДВ – 
15 805,60 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 94 833,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; за-

безпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлу-
атації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним 
законодавством протягом двох років після набуття права власності на 
об’єкт; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території; подаль-
ше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в 
період чинності умов договору здійснюються за погодженням з орга-
ном приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, від-
повідальності за їх невиконання, визначених законодавством та догово-
ром, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 9 483,36 грн. (без ПДВ), що становить 10 % 
початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 в банк ГУ 
ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одержу-
вач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 р. о 12.30 за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 12.10.2015. Заяви на участь в аукціоні 
приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.45 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта  

державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. К загальною площею 32,0 м2 (інв. 

№ 10330004).
Адреса об’єкта: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, просп. 

Миру, 7а.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служ-

би України у м. Краматорську Донецької області, код за ЄДРПОУ 
37944338.

Адреса балансоутримувача: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, 
просп. Миру, 7а.
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Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. К загальною площею 
32,0 м2 (інв. № 10330004) є частиною будівлі, рік введення в експлуата-
цію – 1995. Фундамент – блоки; стіни шлакоблочні; перекриття залізо-
бетонне, гараж без оглядової ями. Інженерні комунікації – електрика, 
центральне водяне опалення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 65 856,00 грн., ПДВ – 
13 171,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 79 027,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; за-

безпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлу-
атації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним 
законодавством протягом двох років після набуття права власності на 
об’єкт; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території; подаль-
ше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в 
період чинності умов договору здійснюються за погодженням з орга-
ном приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, від-
повідальності за їх невиконання, визначених законодавством та догово-
ром, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 7 902,72 грн. (без ПДВ), що становить 10 % 
початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 в банк 
ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одер-
жувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 р. об 11.30 за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 12.10.2015. Заяви на участь в аукціоні 
приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.45 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта  

державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. З загальною площею 32,0 м2 (інв. 

№ 10330002).
Адреса об’єкта: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, просп. 

Миру, 7а.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служ-

би України у м. Краматорську Донецької області, код за ЄДРПОУ 
37944338.

Адреса балансоутримувача: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, 
просп. Миру, 7а.

Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. З загальною площею 
32,0 м2 (інв. № 10330002) є частиною будівлі, рік введення в експлуата-
цію – 1995. Фундамент – блоки; стіни шлакоблочні; перекриття залізо-
бетонне, гараж без оглядової ями. Інженерні комунікації – електрика, 
центральне водяне опалення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 65 856,00 грн., ПДВ – 
13 171,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 79 027,20 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; за-

безпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлу-
атації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним 
законодавством протягом двох років після набуття права власності на 
об’єкт; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території; подаль-
ше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в 
період чинності умов договору здійснюються за погодженням з орга-
ном приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, від-
повідальності за їх невиконання, визначених законодавством та догово-
ром, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 7 902,72 грн. (без ПДВ), що становить 10 % 
початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 в банк 
ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, одер-
жувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 р. о 10.30 за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія 
української універсальної біржі.

Прийняття заяв закінчується 12.10.2015. Заяви на участь в аукціоні 
приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.45 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта  

державної власності
Назва об’єкта: гараж літ. Ж площею 60,0 м2 (інв. № 10330001) зі 

складом літ. Е площею 19,1 м2 (інв. № 10330007).
Адреса об’єкта: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, просп. 

Миру, 7а.
Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служ-

би України у м. Краматорську Донецької області, код за ЄДРПОУ 
37944338.

Адреса балансоутримувача: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, 
просп. Миру, 7а.

Відомості про об’єкт нерухомості: гараж літ. Ж площею 60,0 м2 (інв. 
№ 10330001) зі складом літ. Е площею 19,1 м2 є частиною будівлі, рік 
введення в експлуатацію – 1995. Фундамент – блоки; стіни шлакоблочні; 
перекриття залізобетонне, гараж без оглядової ями. Інженерні кому-
нікації – електрика, центральне водяне опалення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 154 553,00 грн., 
ПДВ – 30 910,60 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 185 463,60 грн.
Умови продажу об’єкта:
подальше використання об’єкта покупець визначає самостійно; за-

безпечити дотримання санітарних та екологічних норм під час експлу-
атації об’єкта; вирішити питання землекористування згідно з чинним 
законодавством протягом двох років після набуття права власності на 
об’єкт; забезпечити благоустрій прилеглої до об’єкта території; подаль-
ше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в 
період чинності умов договору здійснюються за погодженням з орга-
ном приватизації із забезпеченням переходу до нового власника всіх 
зобов’язань, не виконаних покупцем на момент такого відчуження, від-
повідальності за їх невиконання, визначених законодавством та догово-
ром, прав та обов’язків покупця згідно із законодавством України.

Реєстраційний внесок у сумі 17,00 грн. (без ПДВ) та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37187001011314 
в банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 18 546,36 грн. (без ПДВ), що становить 
10 % початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 в 
банк ГУДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Адреса служби з організації аукціону: 61024, м. Харків, вул. Гуда-
нова, 18, РВ ФДМУ по Донецькій області.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 р. о 10.00 за адре-
сою: 61024, м. харків, вул. лермонтовська, 20, харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 12.10.2015. Заяви на участь в аукціоні 
приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.45 
за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гуданова, 18.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (057)  
704-17-36.

ЗаПоріЗька оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

1. Найменування об’єкта приватизації: адміністративна будівля 
загальною площею 164,5 м2 (у т. ч. адміністративна будівля, а, 
площею 121,5 м2, прибудова (гараж), Б, площею 43,0 м2), кози-
рок, ка, площею 1,5 м2, оглядова яма, кБ, площею 4,5 м2, вимо-
щення, і, площею 38,6 м2.

Місцезнаходження: 70300, Запорізька обл., Розівський р-н, смт Ро-
зівка, вул. Пушкіна, 48.

Балансоутримувач: Управління Державної казначейської служби 
України у Розівському районі Запорізької області, адреса: 70300, За-
порізька обл., Розівський р-н, смт Розівка, вул. Леніна, 113, код за 
ЄДРПОУ 37473878.

Відомості про об’єкт приватизації: одноповерхова будівля з при-
будовою (гараж). Фундамент бутовий, стіни цегляні. Рік будівництва – 
1947. Розташований на земельній ділянці площею 0,0558 га з цільовим 
призначенням – обслуговування будівель громадської забудови.

Початкова ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 60 457,00 
грн., ПДВ – 12 091,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
72 548,40 грн.

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації: сплатити за 
придбаний об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів з моменту 
нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями як гарантія, 
у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації – 7 254,84 грн. пере-
раховується на р/р № 37315006004385 в Головному управлінні Держав-
ної казначейської служби України у Запорізькій області, МФО 813015, 
адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168; одержувач – РВ ФДМУ по 
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

2. Найменування об’єкта приватизації: коридори першого по-
верху № 1 площею 10,0 м2 та № 2 площею 32,7 м2 двоповерхової 
адміністративної будівлі «а», приміщення № 19-24 підвалу «під а» 
та сходова клітка ііі загальною площею 132,3 м2, підземне при-
міщення «Б» площею 96,16 м2.

Місцезнаходження: 71140, Запорізька обл., Бердянський р-н, 
смт Андріївка, вул. Нова, 4а.

Балансоутримувач: за договором безоплатного зберігання пере-
дано на відповідальне зберігання ТОВ «Вітьок».

Відомості про об’єкт приватизації: стіни будівлі – цегла, стіни при-
міщень підвалу – бетонні блоки. Вхід у підвал здійснюється через при-
міщення загального користування першого поверху будівлі та з напів-
заглибленого входу-виходу (підземне приміщення «Б»), розташованого 
на відстані 25 м від адміністративної будівлі. Рік побудови – 1979.

Початкова ціна продажу об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 
91 782,00 грн., ПДВ – 18 356,40 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
110 138,40 грн.

Умови продажу та експлуатації об’єкта приватизації: сплати-
ти за придбаний об’єкт приватизації протягом 30 календарних днів 
з момен ту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Сума грошових коштів, що має вноситися покупцями як гарантія, у 
розмірі 10 % початкової ціни об’єкта приватизації – 11 013,84 грн. пере-
раховується на р/р № 37315006004385 в Головному управлінні Держав-
ної казначейської служби України у Запорізькій області, МФО 813015, 
адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168; одержувач – РВ ФДМУ по 
Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

Реєстраційний внесок у розмірі 17,00 грн. для реєстрації покупців як 
учасників аукціону та грошові кошти під час розрахунку за придбаний 
об’єкт приватизації вносяться на р/р № 37189005004385 в Головному 
управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій обл., 
МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168, одержувач – 
РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 року об 11.00 
за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років радянської україни, 41, 
2-й поверх, торговий зал № 202, Запорізькою товарною біржею 
«гілея». 

Реєстрація учасників проводиться в день проведення аукціону 
з 9.00 до 10.45.

Кінцевий термін приймання заяв на участь у аукціоні – 12 жовтня 
2015 року.

Заяви на участь у аукціоні приймаються РВ ФДМУ по Запорізькій 
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. № 9 
з 10.00 до 11.00, з 14.00 до 15.00 (з понеділка до п’ятниці).

Форма та порядок подання заяв затверджені наказом ФДМУ від 
17.04.1998 № 772, в редакції наказу ФДМУ від 02.04.2012 № 437, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012 за 
№ 752/21065.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування.

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

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Запо-
різькій області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, 
кімн. № 38, 40 з 8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 8.00 до 15.45, тел.: (0612)  
226-07-75, 226-07-76.

На публічних торгах можуть бути присутні інші особи, якщо вони вне-
суть вхідну плату в розмірі 17,00 грн. на р/р № 37189005004385 в Голов-
ному управлінні Державної казначейської служби України у Запорізькій 
області, МФО 813015, адреса: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 168; одер-
жувач – РВ ФДМУ по Запорізькій області, код за ЄДРПОУ 20495280.

львівська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта  
державної власності

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

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

Зберігач: ПП «Газдиня», код за ЄДРПОУ 38853252.
Адреса зберігача: 79066, м. Львів, вул. Полуботка, 5/5.
Відомості про об’єкт: двоповерховий службовий будинок з окре-

мим входом загальною площею 198,9 м2 протягом останніх років не 
використовується. Наявні тріщини в цокольній частині, в будівлі є сліди 
протікання на стелі, руйнування підлоги, вікна відсутні, інженерні мережі 
не функціонують. Рік побудови – 1934.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 97 500,00 грн., ПДВ – 
19 500,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв –117 000,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта ста-

новить 11 700,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визна-

чає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час 

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 
№ 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області, банк одержувача – 
ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ 
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вно-
ситься на рахунок № 37310009000186 в ГУДКСУ у Львівській області, 
МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, 
ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до 
початку аукціону.

аукціон буде проведено 16.10.2015 об 11.00 за адресою: 
м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській об-
ласті.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування. Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ 
по Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 

тел. (032) 261-62-14. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робо-
чі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.00 за адресою: 79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 5.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта  

державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – нежитлова 

будівля загальною площею 60,4 м2 (літ. «А-1»).
Адреса об’єкта: 81300, Львівська обл., м. Мостиська, вул. Про-

мислова, 38.
Балансоутримувач: відсутній.
Відомості про об’єкт: нежитлова будівля побутово-виробничого 

призначення, одноповерхова, з дерев’яним перекриттям. Покриття 
даху – шифер, вікна та двері дерев’яні, комунікації відсутні. Рік будів-
ництва – 1952. Будівля потребує проведення ремонтних робіт.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 62 300,00 грн., ПДВ – 
12 460,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 74 760,00 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу 

об’єкта становить 7 476,00 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта привати-

зації покупець визначає самостійно; питання землекористування ви-
рішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу згідно 
з чинним законодавством.

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

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вно-
ситься на рахунок № 37310009000186 в ГУДКСУ у Львівській області, 
МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ у Львівській області, код 
за ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до 
початку аукціону.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 року об 11.00 за адре-
сою: м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській 
області.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування. Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ 
по Львівській області за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, 
тел. (032) 261-62-14. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робо-
чі дні з 9.00 до 17.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.00 за адресою: 79000, 
м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 5.

інформація 
про продаж на аукціоні об’єкта  

державної власності
Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – підземне 

складське приміщення площею 1 023,5 м2.
Адреса об’єкта: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Яворниць-

кого, 41.
Балансоутримувач: ПАТ «Стрий-Інжиніринг», код за ЄДРПОУ 

01423079, адреса: 82400, м. Стрий, вул. Яворницького, 41.
Відомості про об’єкт: підземне складське приміщення загальною 

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

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 225 807,00 грн., 
ПДВ – 45 161,40 грн.

Початкова ціна з урахуванням Пдв – 270 968,40 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта ста-

новить 27 096,84 грн.
Умови продажу об’єкта: подальше використання об’єкта визна-

чає покупець.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час 

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 
№ 37180500900001 в ГУДКСУ у Львівській області, банк одержувача – 
ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – РВ 
ФДМУ по Львівській області, ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни об’єкта вно-
ситься на рахунок № 37310009000186 в ГУДКСУ у Львівській області, 
МФО 825014. Одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, 
ЄДРПОУ 20823070.

Кінцевий термін приймання заяв на участь в аукціоні – три дні до 
початку аукціону.

аукціон буде проведено 16.10.2015 об 11.00 за адресою: 
м. львів, вул. січових стрільців, 3, рв фдму по львівській об-
ласті.

Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування. Служба з організації та проведення аукціону – РВ ФДМУ по 
Львівській області, адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 
261-62-14. Заяви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 
до 17.00, в п’ятницю – з 9.00 до 16.00 за адресою: 79000, м. Львів, 
вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 5.

В інформаційному повідомленні по Львівській області, опубліко-
ваному у газеті «Відомості приватизації» від 09.09.2015 № 36 (885) 
на стор. 2, заголовок слід читати: 

«інформація  
про продаж на аукціоні об’єктів, що перебувають  

у спільній власності територіальних громад  
дрогобицького району львівської області».

Чернігівська оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні  
об’єктів державної власності

1. Назва об’єкта: нежитлова будівля – гараж вантажних автомо-
білів (літ. «е») площею 218,3 м2 (разом із земельною ділянкою).

Адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90.
Балансоутримувач: ПАТ «Ніжинбудмеханізація».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля на 6 машин 

з трьома оглядовими ямами, III група капітальності, стан задовільний, 
рік забудови – 1989.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка примикає до 
дороги з твердим покриттям, по ділянці проходить лінія електропере-
дачі. Площа – 0,0524 га. Кадастровий номер 7410400000:04:022:0235. 
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енерге-
тики, оборони та іншого призначення. Установлене цільове призна-
чення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Вид використання: для роз-
міщення гаража вантажних автомобілів. Відомості про обмеження у 
використанні земельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 155 580,80 грн., 
у т. ч. об’єкта нерухомості – 137 529,00 грн., земельної ділянки – 
18 051,80 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 186 696,96 грн., 
у т. ч. ПДВ – 31 116,16 грн.

Грошові кошти в розмірі 18 669,70 грн., що становить 10 % почат-
кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312006000431, 
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській області, код 14243893, банк 
одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.

2. Назва об’єкта: нежитлова будівля – склад (літ. «к») площею 
651,9 м2 (разом із земельною ділянкою).

Адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90.
Балансоутримувач: ПАТ «Ніжинбудмеханізація».
Відомості про об’єкт: будівля зі стінами зі збірних стінових панелей 

та керамічної цегли, покриття – ребристі збірні залізобетонні плити, II 
група капітальності, стан задовільний, рік забудови – 1990.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка примикає до до-
роги з твердим покриттям, по ділянці проходить лінія електропередачі. 
Площа – 0,1235 га. Кадастровий номер 7410400000:04:022:0233. Ка-
тегорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення. Установлене цільове призначення 
земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, підсо-
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проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

управління приватизації об'єктів груп а, д та ж,  
т. 280-42-49

проДаж об’єктів групи Д

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ВИКУПУ

жиТомирська оБласТь
Молочно-товарна ферма, що перебуває на балансі ФГ «Старт», 

за адресою: Житомирська обл., Брусилівський р-н, с. Малинівка, 
вул. Героїв, 20. Приватизовано шляхом викупу юридичною особою, яка 
єдина подала заяву на участь в аукціоні, за 256 338,00 грн., у т. ч. ПДВ – 
42 723,00 грн.

Чернівецька оБласТь
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Черні-

вецькій області прийняло рішення про повторну приватизацію шляхом 
продажу на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва, поверненого 
у державну власність за рішенням суду, – дитячої установи разом із 
земельною ділянкою за адресою: Чернівецька обл., Хотинський р-н, 
с. Анадоли.

кіровоградська оБласТь
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва – 
станції технічного обслуговування (разом із земельною 

ділянкою), що перебуває на балансі  
ваТ «добровеличківський цукровий завод»

Назва об’єкта незавершеного будівництва: станція технічного об-
слуговування.

Місцезнаходження: Кіровоградська обл., Добровеличківський 
р-н,с. Липняжка, селище цукрового заводу № 13.

Балансоутримувач: ВАТ «Добровеличківський цукровий завод».
Код за ЄДРПОУ 03563672, адреса: Кіровоградська обл., Доброве-

личківський р-н,с. Липняжка.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: на будівель-

ному майданчику збудовано одноповерхову цегляну будівлю, в якій 
знаходяться два виробничих приміщення площею по 68,5 м2, фун-
даменти – бетонні блоки, покрівля односкатна рулонна, ворота в’їзні 
металеві в кількості 2 шт. Загальна площа забудови – 159,6 м2. Сту-
пінь будівельної готовності об’єкта становить 90 %. Рік будівництва 
об’єкта – 1986.

Відомості про земельну ділянку: площа – 0,0261 га; кадастровий 
номер 3521782700:51:000:0441. Цільове призначення: для розміщен-
ня та обслуговування станції технічного обслуговування. Категорія зе-
мель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони 
та іншого призначення.

Початкова ціна об’єкта незавершеного будівництва разом із зе-
мельною ділянкою без урахування ПДВ становить 49 910,00 грн., 
у т. ч. вартість земельної ділянки без урахування ПДВ – 6 480,00 грн., 
ПДВ – 9 982,00 грн.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
59 892,00 грн., у т. ч. земельної ділянки з урахуванням ПДВ – 
7 776,00 грн.

Умови продажу об’єкта приватизації: завершити будівництво та 
ввести в експлуатацію об’єкт незавершеного будівництва в строк 2 
(два) роки з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстра-
ції договору купівлі-продажу; забезпечити вимоги екологiчної безпеки, 
охорони навколишнього природного середовища пiд час добудови 
об’єкта; подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва та 
земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, можливе лише за 
умови збереження для нового власника об’єкта незавершеного будів-

ництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, виключно 
за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль 
за їх виконанням; протягом року з моменту переходу до покупця пра-
ва власності на об’єкт незавершеного будівництва оформити право 
власності на земельну ділянку.

Засоби платежу – грошові кошти.
Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17,00 грн. та кошти під час 

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37184500900021, код 13747462, ГУДКСУ у Кiровоградськiй областi, 
МФО 823016, одержувач – РВ ФДМУ по Кіровоградській області.

Грошові кошти у розмірі 5 989,20 грн., що становить 10 % по-
чаткової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312002000547; ГУДКСУ 
у Кiровоградськiй областi, МФО 823016, код 13747462, одержувач – 
РВ ФДМУ по Кіровограській області.

аукціон відбудеться 16 жовтня 2015 року о 10.00 за адресою: 
25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, рв фдму по кіровоград-
ській області.

Кінцевий термін приймання заяв – 12 жовтня 2015 року.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-

ташування. Отримати додаткову інформацію в РВ ФДМУ по Кірово-
градській області за адресою: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, 
кімн. 710, тел. 33-25-79.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Кірово-
градській області, адреса: 25009, м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 
706, тел. 33-25-79.

львівська оБласТь
інформація 

про повторний продаж на аукціоні об’єкта  
незавершеного будівництва разом  

із земельною ділянкою (державна власність)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: 40-квартирний жит-

ловий будинок.
Місцезнаходження: вул. Шевченка, 9б, с. Муроване, Пустомитів-

ський р-н, Львівська обл., 81120.
Балансоутримувач: об’єкт повернений у державну власність.
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: об’єкт знаходить-

ся на околиці села Муроване на відстані 1 000,0 м від дороги загально-
го користування з твердим покриттям. Початок будівництва – 1991 рік. 
Припинення будівництва – 2000 рік. Об’єкт являє собою незавершене 
будівництво житлового будинку, в якому відсутні всі інженерно-технічні 
комунікації. Об’єкт тривалий час знаходиться без консервації, спосте-
рігається повне руйнування цегли першого поверху, плит перекриття, 
фундамент всередині поріс чагарником, наявні будівельне сміття та 
залишки ґрунту.

Конструктивні елементи: фундамент – з/б блоки, частково цегла; 
стіни – цегла (відсутні); перекриття, внутрішнє оздоблення стін та 
стель, двері та віконні блоки відсутні; висота фундаменту – з/б блоки 
(4 ряди).

Ступінь будівельної готовності: 1 %.
Відомості про земельну ділянку: площа земельної ділянки – 

2 750,0 м2; кадастровий номер 4623686900:02:001:0207; категорія 
земель: землі житлової та громадської забудови; земельні сервітути: 
не встановлені.

Ціна об’єкта приватизації без урахування ПДВ – 528 609,00 грн. 
(п’ятсот двадцять вісім тисяч шістсот дев’ять грн.), у т. ч.: вартість зе-
мельної ділянки – 447 838,00 грн. (чотириста сорок сім тисяч вісімсот 
тридцять вісім грн.); вартість об’єкта незавершеного будівництва – 
80 771,00 грн. (вісімдесят тисяч сімсот сімдесят одна грн.).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням Пдв – 
634 330,80 грн. (шістсот тридцять чотири тисячі триста тридцять 
грн. 80 коп.), у т. ч.: вартість об’єкта незавершеного будівництва – 
96 925,20 грн. (дев’яносто шість тисяч дев’ятсот двадцять п’ять грн. 
20 коп.), вартість земельної ділянки – 537 405,60 (п’ятсот тридцять сім 
тисяч чотириста п’ять грн. 60 коп.).

Умови продажу об’єкта незавершеного будівництва разом із зе-
мельною ділянкою, на якій він розташований:

завершити будівництво об’єкта незавершеного будівництва та ввести 
його в експлуатацію з правом зміни первісного призначення з урахуван-
ням встановленого цільового використання земельної ділянки протягом 
5 років з моменту підписання акта приймання-передання об’єкта неза-
вершеного будівництва разом із земельною ділянкою; подальше від-
чуження об’єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на 
якій розташований цей об’єкт, можливі лише за умови збереження для 
нового власника об’єкта незавершеного будівництва зобов’язань, ви-
значених договором купівлі-продажу, виключно за згодою державного 
органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконанням; забез-
печити вимоги екологічної безпеки, охорони навколишнього природного 
середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію 
об’єкта; оформити право власності на земельну ділянку згідно з чинним 
законодавством України; на вимогу продавця покупець зобов’язаний до 
моменту завершення будівництва об’єкта та підписання акта підсумкової 
перевірки виконання умов договору надавати продавцю для ознайом-
лення необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання 
умов договору; переможець аукціону, який відмовився від підписання 
протоколу аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, по-
збавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Грошові кошти у розмірі 63 433,08 грн., що становить 10 % початкової 
ціни об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 37310009000186, одер-
жувач коштів – РВ ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070; 
банк одержувача – ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014.

З об’єктом можна ознайомитися за адресою: вул. Шевченка, 9б, 
с. Муроване, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

Плата за реєстрацію заяви в сумі 17,00 грн. та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на розрахунковий 
рахунок № 37180500900001, одержувач коштів – РВ ФДМУ по Львів-
ській області, код за ЄДРПОУ 20823070; банк одержувача – ГУДКСУ у 
Львівській області, МФО 825014.

Для участі в аукціоні потенційний покупець подає до органу привати-
зації заяву встановленого зразка разом з відповідним пакетом докумен-
тів. У призначенні платежу слід вказати за що сплачуються дані кошти.

Кінцевий термін приймання заяв – 12 жовтня 2015 року.
аукціон відбудеться 16 жовтня 2015 року об 11.00 за адресою: 

м. львів, вул. січових стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17.
Служба з організації та проведення аукціону: м. Львів, вул. Січових 

Стрільців, 3, 3-й поверх, кімн. 17, тел./факс 255-38-55.

управління приватизації об'єктів груп а, д та ж, 
т. 280-42-32

проДаж об’єктів групи ж

ПрИВАТИЗоВАно ШЛЯХом ПроДАЖУ нА АУКЦіоні

миколаївська оБласТь
База відпочинку «Сонячна», що перебуває на балансі ПАТ «Микола-

ївська ТЕЦ», за адресою: Миколаївська обл., Березанський р-н, с. Ри-
баківка, квартал 3, буд. 2. Приватизовано шляхом продажу на аукціоні 
фізичною особою за 1 644 500,00 грн., у т. ч. ПДВ – 274 083,33 грн.

одеська оБласТь
Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області прийняло рі-

шення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні єдиного май-
нового комплексу Інституту післядипломної освіти спеціалістів мор-
ського і річкового транспорту за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 42 
зі збереженням профілю діяльності. Додаткову інформацію можна 
отримати за телефонами: (048) 731-50-36, 728-72-62.

бних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, маши-
нобудівної та іншої промисловості. Вид використання: для розміщення 
складу. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки: 
охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 456 815,88 грн., 
у т. ч. об’єкта нерухомості – 417 394,68 грн., земельної ділянки – 
39 421,20 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 548 179,06 грн., 
у т. ч. ПДВ – 91 363,18 грн.

Грошові кошти в розмірі 54 817,91 грн., що становить 10 % почат-
кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312006000431, 
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одер-
жувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.

3. Назва об’єкта: нежитлова будівля – пилорамний цех (літ. «ж») 
площею 306,4 м2 (разом із земельною ділянкою).

Адреса: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Шевченка, 90.
Балансоутримувач: ПАТ «Ніжинбудмеханізація».
Відомості про об’єкт: одноповерхова цегляна будівля з бетонною 

підлогою, шиферною покрівлею та металевими воротами, група капі-
тальності – III, рік забудови – 1947.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка примикає до 

дороги з твердим покриттям, по ділянці проходить лінія електропере-
дачі. Площа – 0,1464 га. Кадастровий номер 7410400000:04:022:0234. 
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енерге-
тики, оборони та іншого призначення. Установлене цільове призна-
чення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. Вид використання: для роз-
міщення пилорамного цеху. Відомості про обмеження у використанні 
земельної ділянки не зареєстровані.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 205 661,28 грн., 
у т. ч. об’єкта нерухомості – 147 072,00 грн., земельної ділянки – 
58 589,28 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 246 793,54 грн., 
у т. ч. ПДВ – 41 132,26 грн.

Грошові кошти в розмірі 24 679,35 грн., що становить 10 % почат-
кової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37312006000431, 
одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., код 14243893, банк одер-
жувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 853592.

Умови продажу об’єктів:
покупець зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповід-

но до цільового призначення згідно з чинним законодавством України; 

подальше використання об’єкта визначає покупець; право власності 
на об’єкт переходить до покупця після державної реєстрації об’єкта в 
установленому законом порядку.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону, якщо це підтверджується відповідним актом, позбавляється 
права на подальшу участь у цьому аукціоні.

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

№ 37187500900002, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., 
код 14243893, банк одержувача – ГУДКСУ у Чернігівській обл., МФО 
853592.

аукціон буде проведено 16 жовтня 2015 року об 11.00 за адре-
сою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 20/6.

Кінцевий термін приймання заяв – 12 жовтня 2015 року.
Служба з організації аукціону – РВ ФДМУ по Чернігівській області, 

адреса: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 319, тел. 67-63-02, 
заяви про приватизацію об’єкта приймаються з 8.00 до 17.00, крім 
суботи та неділі.

Ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування з 10.00 
до 16.00, крім п’ятниці, суботи та неділі.

інформаційне Повідомлення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБліЧне акціонерне ТоварисТво «арТемівський маШиноБудівний 
 Завод «ПоБєда Труда», що приватизується

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 00165652

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРТЕМІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД «ПОБЄДА ТРУДА»

3 Місцезнаходження товариства 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. АРТЕМІВСЬК, 
ВУЛ. АРТЕМА, 6

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 12 251 134,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 48 995 356
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 99,981
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 12 248 839,00
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 41
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки 

держави (так/ні)
Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 5,4798
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій 
України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 4 496
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 11 941

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 18707 14915 4496

1 2 3 4 5
2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 15936 13702 4086

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), % 117,38 108,85 110,03

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -1153 -2581 -2596
АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 7474 7293 6860
6 Оборотні активи, тис. грн. 4998 6316 5081
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 12472 13609 11941

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 4670 1983 -639
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 109 48 13
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 2724 2306 1537
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 4969 9272 11030
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 12472 13609 11941

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (залізо, нікель, манган, калій та їх сполуки, пил абразивно-металевий, сірки ді-
оксид, оксид вуглецю, кремнію діоксид аморфний, натрію нітрит) здійснюються на підставі дозволу на викиди, виданого Держуправлінням охорони на-
вколишнього середовища в Донецькій області № 1410300000-3 від 06.03.2012. Термін дії дозволу – до 06.03.2017.  Хвостосховищ, відвалів, полігонів, 
очисних споруд немає. Відходи, утворені на підприємстві, розміщуються на свалках ТБВ та на балансі інших підприємств (згідно з договорами).

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Провадження у справі про банкрутство немає.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі східно-європейська фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 03680, м. Київ,  вул. Боженка, 86, літера «И», 2-й поверх
3 Телефон для довідок (044) 200-09-70
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 15.10.2015 
5 Час початку торговельної сесії 10.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон  

зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 

⇒
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проДаж пакетів акцій на фонДовій біржі

управління з питань біржової діяльності та конкурсного продажу, т. 286-34-30

інформаційне Повідомлення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПуБліЧне акціонерне ТоварисТво «науково-вироБниЧе ПідПриємсТво «сисТема»,
що приватизується

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 32133730

2 Найменування товариства ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СИСТЕМА»

3 Місцезнаходження товариства 61070, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ХАРКІВ, 
ВУЛ. РУДИКА, 6

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 30 555 100,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 122 208 160
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 99,99

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 30 552 040,00

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна
10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 33
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки 

держави (так/ні)
Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 3,8109
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій 
України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 579 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 24 988 

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 421 340 579

інформаційне Повідомлення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПриваТне акціонерне ТоварисТво «науково-ТехніЧний  
виПроБувальний ценТр «сПекТр-Т», що приватизується

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 14310661

2 Найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
ЦЕНТР «СПЕКТР-Т»

3 Місцезнаходження товариства 04050, м. КИЇВ, вул. МЕЛЬНИКОВА, 2/10

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 122 000,00
5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 61 720
6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 12,648
7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25
8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 86 888,80
9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 10
11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні
12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки 

держави (так/ні)
Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні
14 Площа земельної ділянки, га 0,0
15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0
16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  

найменування)
23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій 
України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 624 
19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 940 

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 1265 497 624

1 2 3 4 5

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 410 743 2664

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), % 102,7 45,8 21,7

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -826 -2894 -3936
АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 14867 13030 11557
6 Оборотні активи, тис. грн. 16578 15618 13431
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 1 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 31446 28648 24988

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 30252 27358 23422
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 580 580 580
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 614 710 986
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 31446 28648 24988

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

У зв'язку з відсутністю виробничої діяльності, пов'язаної із забрудненням навколишнього природного середовища, всі стаціонарні джерела підпри-
ємства демонтовані або законсервовані. Підприємство зняте з державного обліку Державним управлінням охорони навколишнього середовища з 
14.01.2008.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Справа про банкрутство товариства не порушувалася.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі київська міжнародна фондова біржа
2 Місцезнаходження фондової біржі 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (5-й поверх)
3 Телефон для довідок (044) 490-57-88
4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 15.10.2015
5 Час початку торговельної сесії 11.00
6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон  

зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)
АПЦ 

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги

1 2 3 4 5

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 642 255 492

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), % 197,04 194,9 126,83

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -45 -19 -62
АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 1057 836 616
6 Оборотні активи, тис. грн. 265 374 324
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 2 2 3
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 1324 1210 940

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 1232 1020 766
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 16 10 9
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 3 1 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 73 179 165
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 1324 1210 940

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди забруднюючих речовин у навколишнє середовище відсутні.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Справа про банкрутство товариства не порушувалася.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі фондова біржа «іннекс»

2 Місцезнаходження фондової біржі 01015, м. Київ, вул. Московська, 43/11

3 Телефон для довідок 288-50-30

4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 21.10.2015 

5 Час початку торговельної сесії 10.00

6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон  
зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)

АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 

інформаційне Повідомлення 
про початок торгів на фондовій біржі україни пакетом акцій акціонерного товариства

ПриваТне акціонерне ТоварисТво «ягоТинський риБгосП»,
що приватизується

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж конкурентним способом (крім конкурсів) пакета акцій акціонерного товариства у процесі приватизації

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 Ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ 24215478

2 Найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯГОТИНСЬКИЙ РИБГОСП»

3 Місцезнаходження товариства 07700, КИЇВСЬКА ОБЛ., ЯГОТИНСЬКИЙ Р-Н, 
М. ЯГОТИН, ВУЛ. ПЕРЕЯСЛІВСЬКА, 142

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 1 507 000,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 1 507 001

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капіталу, % 25,00

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,250

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 607 502,24

9 Форма існування акцій (бездокументарна/бездокументарна через знерухомлення) Бездокументарна

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 40

11 Монопольне (домінуюче) становище товариства на товарних ринках (так/ні) Ні

12 Віднесення товариства до підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки 
держави (так/ні)

Ні

13 Наявність провадження справи про банкрутство стосовно товариства (так/ні) Ні

14 Площа земельної ділянки, га 1 009,5

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплення), % 0,00

16 Відомості про зберігача, у якого зберігаються акції, що належать державі (код за ЄДРПОУ,  
найменування)

23697280, ПАТ Акціонерний банк «Укргазбанк»

17 Відомості про депозитарій, який обслуговує зберігача (код за ЄДРПОУ, найменування) 30370711, ПАТ «Національний депозитарій 
України»

18 Сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 1 250 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 3 673 

ПОКАЗНИКИ
економічної діяльності за останні три роки акціонерного товариства, що приватизується

№  
з/п Найменування показника 2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 2 3 4 5
1 Обсяг реалізації продукції товариства, тис. грн. 877 1016 1250

1 2 3 4 5

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 704 773 1049

3 Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), % 12,57 131,44 119,16

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 22 31 28
АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 1948 1893 1852
6 Оборотні активи, тис. грн. 1806 1658 1821
7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0
9 Баланс активів, тис. грн. 3754 3551 3673

ПАСИВ
10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 2395 2411 2439
11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0
12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 0 0
13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 1359 1140 1234
14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0
15 Баланс пасивів, тис. грн. 3754 3551 3673

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди забруднюючих речовин відсутні.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Справа про банкрутство не порушувалася.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі фондова біржа «Перспектива»

2 Місцезнаходження фондової біржі м. Київ, вул. Льва Толстого, 9а

3 Телефон для довідок 537-62-12

4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 21.10.2015 

5 Час початку торговельної сесії 12.00

6 Метод проведення аукціону (АПЦ – аукціон підвищення ціни / АЗЦ – аукціон  
зниження ціни / АБОЦ – аукціон без оголошення ціни)

АПЦ

7 Причина публікації про торги (перші торги / поновлення торгів) Перші торги 
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конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

аПараТ фдму
інформація 

про оголошення конкурсу з відбору  
суб’єктів оціночної діяльності

Найменування об’єкта оцінки: державний пакет акцій приватного ак-
ціонерного товариства (ПраТ) «іста-центр» у кількості 552 478 шт., що 
становить 21,552 % статутного капіталу товариства.

Назва підприємства: ПрАТ «Іста-Центр».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 49051; м. Дніпропетровськ, вул. Кур-

сантська, 30, тел. (0562) 31-11-74.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: виробництво ба-

тарей і акумуляторів.
Мета проведення незалежної оцінки: приватизація шляхом продажу 

пакета акцій за грошові кошти.
Розмір статутного капіталу, тис. грн.: 128 171,0.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком, шт.: 

основних засобів – 1 538; незавершеного будівництва – 1; довгострокових 
фінансових інвестицій – 1; нематеріальних активів – 16.

Балансова залишкова вартість станом на 01.07.2015, тис. грн.: основних 
засобів – 280 505,0; незавершеного будівництва – 1 256,0; довгострокових 
фінансових інвестицій – 14,0; нематеріальних активів – 321,0.

Розмір земельної ділянки: 4,5726 га.
Місце розташування земельної ділянки: Дніпропетровська обл., м. Дні-

пропетровськ, вул. Курсантська, 30.
Цільове призначення земельної ділянки: завод стартерних акумуля-

торних батарей і проїзд.
Нормативно-грошова оцінка земельної оцінки, тис. грн.: 36 858,689.
Правовий режим земельної ділянки: постійне користування згідно з 

Державним актом № 001238 від 02.07.2001.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – немає.
Дата оцінки: 30.09.2015.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відпо-
відно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 № 1270 
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834. 
Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості виконання 
робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 100 тис. грн.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, що має під-

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та сві-
доцтвами про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, виданими згідно з Порядком 
ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду державного майна України від 10.06.2013 № 796, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за № 937/23469; 
досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема по-
дібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у 
проведенні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких додат-
ково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки 
майна; у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з 
державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оці-
нювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяль-
ності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, 
виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою 
буде залучено до виконання робіт, пов’язаних з державною таємницею.

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді-
яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах 
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного майна Укра-
їни конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчо-
го документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та під-
писання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому 
числі тих, що працюють за сумісництвом); копія сертифіката суб’єкта оціноч-
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції 
витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт у 
календарних днях.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу Фон-
ду державного майна України (вул. Кутузова, 18/9, кімн. 514) до 18.00 
01.10.2015.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта, на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта господарювання, який подає заяву. Перепустки до загального 
відділу Фонду державного майна України видаються за адресою: вул. Ку-
тузова, 18/7, кімн. 410/4.

Телефон для довідок 200-36-36.
конкурс відбудеться у фонді державного майна україни 

07.10.2015 о 15.00.

жиТомирська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� Об’єкт оцінки № 1: частина вестибуля площею 3,0 м2 на першо-

му поверсі будівлі навчального корпусу № 4. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 38. Балансоутримувач: Житомирський 
національний агроекологічний університет. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з ме-
тою укладення договору оренди.

Дата оцінки: 30.09.2015.
� Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлових приміщень площею 60,6 м2 

на першому поверсі двоповерхового будинку побуту. Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Житомирська обл., Лугинський р-н, смт Жовтневе, 
вул. Заводська,1. Балансоутримувач: Озерянський торфозавод – філія під-
приємства «Житомирторф». Мета проведення незалежної оцінки: визначен-
ня ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 
договору оренди.

Дата оцінки: 30.09.2015.
� Об’єкт оцінки № 3: нежитлове приміщення площею 17,9 м2 на пер-

шому поверсі гуртожитку № 2 (літ. а). Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Житомир, вул. Котовського, 13. Балансоутримувач: Будівельний коледж 
Житомирського національного агроекологічного університету. Мета про-
ведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку 
орендної плати з метою продовження договору оренди.

Дата оцінки: 30.09.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти 

господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відпо-
відними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію, яка складається з підтвердних документів та конкурсної пропо-
зиції претендента. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою; копія установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку май-
на, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна 
та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписа-
ми, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копію сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; інформація про претендента (документ, який містить відо-
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додат-
ково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного 
майна, тощо); довідка про розрахункові рахунки із зазначенням банківських 
реквізитів; копія свідоцтва про сплату ПДВ (або свідоцтва про сплату єдиного 
податку); один конверт із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 
5 календарних днів). Конкурсна документація подається в запечатаному кон-
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурсну документацію слід подавати окремо по кожному об’єкту оцінки 
до відділу персоналу та адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по 
Житомирській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення 
конкурсу (включно) до 13.00.

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

ЗакарПаТська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки майна
� 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (поз. 1-33) пло-

щею 22,9 м2 першого поверху будівлі лікарні літ. в11.Місцезнаходження 
об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, вул. Терека, 42. 
Телефони: (03134) 2-15-00, (03134) 3-20-36. Балансоутримувач: Державний 
заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства охорони здоров’я 
України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
укладення договору оренди. Правовий режим земельної ділянки: право 
постійного користування.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2015.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-4, 1-5) за-
гальною площею 42,7 м2 першого поверху будівлі їдальні літ. в11. Міс-
цезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Солотвино, 
вул. Терека, 42. Телефони: (03134) 2-15-00, (03134) 3-20-36. Балансоутри-
мувач: Державний заклад «Українська алергологічна лікарня Міністерства 
охорони здоров’я України». Мета проведення незалежної оцінки: визначення 
вартості для укладення договору оренди. Правовий режим земельної ділян-
ки: право постійного користування.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2015.

� 3. Назва об’єкта оцінки: частина холу (поз. 1 на плані) площею 
2,0 м2 першого поверху чотириповерхового навчального корпусу літ. 
Б. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької 
Комуни, 3. Телефон (0312) 66-10-89. Балансоутримувач: ДНЗ «Ужгородський 
центр професійно-технічної освіти». Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення вартості для продовження договору оренди. Правовий режим 
земельної ділянки: право постійного користування.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2015.

� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення поз. 18 та поз. 19 
загальною площею 35,5 м2 першого поверху будівлі адміністративно-
навчального корпусу № 1 літ. а. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська 
обл., м. Ужгород, вул. Капітульна, 1/3. Телефон (0312) 61-27-55. Балан-
соутримувач: Ужгородський торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2015.

� 5. Назва об’єкта оцінки: частина їдальні (поз. 41 на плані) площею 
47,31 м2 першого поверху побутового корпусу (літ. г, г'). Місцезнахо-
дження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Паризької Комуни, 3. 
Телефон (0312) 66-10-89. Балансоутримувач: ДНЗ «Ужгородський центр 
професійно-технічної освіти». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для продовження договору оренди. Правовий режим земель-
ної ділянки: право постійного користування.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2015.

� 6. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення гаражів (поз. 1-7 за 
планом) загальною площею 165,0 м2 на першому поверсі громадсько-
го будинку літ. д. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, 
вул. Львівська, 249. Телефон (0242) 4-36-02. Балансоутримувач: Управління 
ветеринарної медицини в Хустському районі. Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для укладення договору оренди. Правовий ре-
жим земельної ділянки: право постійного користування.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2015.

� 7. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення мансардного по-
верху площею 13,68 м2 будівлі та антенна щогла на будівлі. Місцезна-
ходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, Слов’янська набережна, 5. 
Телефон (0312) 61-28-53. Балансоутримувач: Басейнове управління водних 
ресурсів річки Тиса. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартос-
ті для продовження договору оренди. Правовий режим земельної ділянки: 
право постійного користування.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2015.

� 8. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення (поз. 1-5, 1-12 та 
поз. 1-13) загальною площею 41,26 м2 на першому поверсі двоповер-
хової будівлі виробничого корпусу. Місцезнаходження об’єкта: Закарпат-
ська обл., м. Хуст, вул. Гвардійська, 1. Телефон (03142) 2-30-16. Балансо-
утримувач: Хустський професійний ліцей сфери послуг. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди. 
Правовий режим земельної ділянки: право постійного користування.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
30.09.2015.

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної 
діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у 
межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та 
свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими 
відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна Укра-
їни від 10 червня 2013 року № 796; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у 
проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного май-
на; письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом 
оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення кон-
курсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтверд-
них документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до По-
ложення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їх особистими підписами (у тому числі тих, що працю-
ють за сумісництвом), а також копії кваліфікаційних документів; інформація 
про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо 
його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, 
які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не-
залежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календар-
них днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт з 
оцінки об’єктів не перевищує 5 днів.

Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по Закарпатській 
області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 до 17.00.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на кожний 
об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. 
На конверті слід зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву на участь 
у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї 
інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по 
Закарпатській області за адресою: м. ужгород, вул. собранецька, 60, 
каб. 303. Телефон для довідок 61-38-83.

ЗаПоріЗька оБласТь
інформація 

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

незалежної оцінки об’єктів оренди
� 1. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно загальною пло-

щею 1 294,38 м2, що перебуває на балансі Таврійського державного агро-
технологічного університету, а саме: нежитлові приміщення двоповерхової 
будівлі їдальні, літ. Б-2, загальною площею 1 133,1 м2 (приміщення з № 1 до 
№ 36 площею 502,3 м2 та сходові клітки I, II площею 27,7 м2 першого поверху 
будівлі; приміщення з № 37 до № 51 включно площею 578,4 м2 та сходові 
клітки III, IV площею 24,7 м2 другого поверху будівлі); нежитлове приміщення 
№ 21 загальною площею 84,58 м2 першого поверху учбового корпусу № 1, 
літ. А-3; нежитлові приміщення № 95, 96, 97 площею 46,0 м2 першого по-

верху будівлі учбового корпусу № 2, літ. Б-10; нежитлові приміщення № 34, 
35, 36 площею 30,7 м2 будівлі учбового корпусу № 5, літ. А-3.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 72310, Запорізька обл., м. Мелітополь, 
просп. Богдана Хмельницького, 18.

Місцезнаходження балансоутримувача: 72310, Запорізька обл., м. Ме-
літополь, просп. Богдана Хмельницького, 18.

Контактний телефон (06192) 6-16-85.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85, 
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 26, 28, 29 загаль-

ною площею 59,6 м2 цокольного поверху будівлі, літ. а-11, що перебу-
вають на балансі Головного управління статистики у Запорізькій області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Леніна, 75.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 
(89), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення двоповерхової 

будівлі аптеки I-II категорії (літ. а-2) загальною площею 894,2 м2, а 
саме: нежитлові приміщення першого поверху (приміщення з № 1 до № 7 
включно, з № 10 до № 21 включно, з № 26 до № 39 включно, з № 42 до № 45 
включно, з № 48 до № 52 включно), що перебувають на балансі державного 
закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охо-
рони здоров’я України.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, 
просп. Будівельників, 33.

Місцезнаходження балансоутримувача: 71502, Запорізька обл., м. Енер-
годар, просп. Будівельників, 33.

Контактні телефони: (06139) 5-11-09, 5-15-12, 5-74-40.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85, 
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-2а, № 1-52 

першого поверху п’ятиповерхової будівлі (літ. ж-5) головного корпу-
су поліклініки загальною площею 45,8 м2, що перебувають на балансі 
державного закладу «Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Мі-
ністерства охорони здоров’я України.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71502, Запорізька обл., м. Енергодар, 
просп. Будівельників, 33.

Місцезнаходження балансоутримувача: 71502, Запорізька обл., м. Енер-
годар, просп. Будівельників, 33.

Контактні телефони: (06139) 5-11-09, 5-15-12, 5-74-40.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85, 
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 63, 92, 93, 94, 

97 та частина приміщення № 98 площею 108,0 м2 цокольного поверху 
учбового корпусу № 1 (літ. а-4) загальною площею 214,2 м2, що пере-
бувають на балансі Запорізького металургійного коледжу Запорізької дер-
жавної інженерної академії.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка/Гастелло, 71/46.

Місцезнаходження балансоутримувача: м. Запоріжжя, вул. Немировича-
Данченка, 71.

Контактні телефони: (061) 224-05-65, 224-05-62.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-87 
(89), відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі, реєстровий 

№ 00239066.2.ааадкж410, збірно-розбірного складу (літ. З'), інвен-
тарний № 56, а саме: приміщення з № 1 до № 26 включно загальною площею 
1 089,9 м2, що перебувають на балансі ДП «Запорізький конструкторсько-
технологічний інститут сільськогосподарського машинобудування».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.
Місцезнаходження балансоутримувача: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 1.
Контактний телефон (061) 764-19-19.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-69, 
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015.
� 7. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – нежитлові при-

міщення адміністративної будівлі (літ. а’–8; а2-3; а3-2), інв. № 5973/3 
(4116), загальною площею 3 752,5 м2, а саме: нежитлові приміщення 
підвального поверху будівлі (приміщення з № 1 до № 24 включно) площею 
552,9 м2 та приміщення загального користування LI, LІІ, LIII, LIV площею 38,2 м2, 
загальною площею 591,1 м2; нежитлові приміщення першого поверху будів-
лі (приміщення з № 123 до № 134 включно) площею 249,3 м2 та приміщення 
загального користування І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI площею 64,5 м2, за-
гальною площею 313,80 м2; нежитлові приміщення другого поверху будівлі 
(приміщення з № 201 до № 227 включно) площею 800,1 м2 та приміщення 
загального користування XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII площею 65,1 м2, загальною 
площею 865,2 м2; нежитлові приміщення третього поверху будівлі (приміщен-
ня з № 301 до № 333 включно) площею 586,5 м2 та приміщення загального 
користування XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII площею 65,6 м2, загальною площею 
652,1 м2; нежитлові приміщення четвертого поверху будівлі (приміщення 
№ 401, з № 405 до № 414 включно) площею 204,2 м2 та приміщення загаль-
ного користування XXIV, XXV, XXVI, XXVII площею 30,4 м2, загальною площею 
234,6 м2; нежитлові приміщення п’ятого поверху будівлі (приміщення № 508, 
511, 512) площею 55,8 м2 та приміщення загального користування XXIX, LV, LVI 
площею 18,8 м2, загальною площею 74,6 м2; нежитлові приміщення шостого 
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поверху будівлі (приміщення № 601, 605, 608, 611, 613, частина приміщення 
№ 612) площею 100,9 м2 та приміщення загального користування XXX, XXXII, 
XXXIII площею 19,1 м2, загальною площею 120,0 м2; нежитлові приміщення 
сьомого поверху будівлі (приміщення з № 701 до № 718 включно) площею 
250,0 м2 та приміщення загального користування XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII 
площею 34,4 м2, загальною площею 284,4 м2; нежитлові приміщення восьмого 
поверху будівлі (приміщення з № 801 до № 813 включно) площею 250,7 м2 та 
приміщення загального користування XXXVIII, XXXIX, XL, LI площею 34,4 м2, 
загальною площею 285,1 м2; нежитлові приміщення технічного поверху будівлі 
(приміщення XLII, XLII, XLIX, XLV, XLVI, XLVIII, XLIX,L,LVII) площею 300,7 м2 та 
приміщення загального користування LVII, LVIII площею 30,9 м2, загальною 
площею 331,6 м2, що перебувають на балансі ВП ЗАЕ ДП «Національна атомна 
енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, 
вул. Курчатова, 11.

Місцезнаходження балансоутримувача: 71504, Запорізька обл., м. Енер-
годар, вул. Промислова, 133.

Контактний телефон (06139) 5-38-78.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження тер-
міну дії договору оренди.

Контактні телефони: відділ оренди державного майна (061) 226-07-85, 
відділ оцінки (061) 226-07-53 (56).

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 

скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта 
господарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 
№ 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 
№ 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді-
яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах 
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному 
конверті (на конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та дату про-
ведення конкурсу) з описом підтвердних документів, що містяться в ньому. 
До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та 
підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде 
додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, 
а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державно-
го майна України; інформація про претендента (документ, який містить 
відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та осо-
бистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі 
та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт, який не по-
винен перевищувати 5 календарних днів.

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

Конкурсну документацію слід подавати до сектору діловодства РВ ФДМУ 
по Запорізькій області (кімн. 9) до 02.10.2015 (включно).

конкурс відбудеться 08.10.2015 о 10.00 у рв фдму по Запорізькій 
області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35. 
Телефони для довідок: (061) 226-07-53 (56).

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
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 

розрахунку орендної плати.
� 1. нежитлове приміщення на другому поверсі навчального кор-

пусу № 9 загальною площею 17,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла 
Церква, вул. Героїв Чорнобиля, 3а, що перебуває на балансі Білоцерківського 
аграрного університету.

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 2. Штучне покриття рд-10 узбіччя перону G1 загальною площею 

30,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бо-
риспіль», що перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 3. Частина даху будівлі 5-дПрЗ головного управління дснс укра-

їни у київській області загальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська 
обл., Броварський р-н, смт Калита, вул. Леніна, 40, що перебуває на балансі 
5-ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області.

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 4. Частина даху будівлі загальною площею 4,0 м2 та замощеного 

майданчика з гравійним покриттям загальною площею 6,0 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а, що перебувають на 
балансі 5-ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Київській області.

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 5. Частина нежитлового приміщення загальною площею 535,3 м2 

за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 52/4, що пере-
буває на балансі ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 6. Частини нежитлових приміщень № 78, № 226 на 3-му поверсі па-

сажирського термінала «D» загальною площею 9,0 м2 за адресою: Київська 
обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 7. Частина нежитлового приміщення № 78 на 3-му поверсі паса-

жирського термінала «D» загальною площею 4,0 м2 за адресою: Київська 
обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 8. Частина нежитлового приміщення № 4.2.14 (7в) на 4-му по-

версі пасажирського термінала «D» загальною площею 14,1 м2 за адре-
сою: Київська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП 
«МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 9. нежитлові приміщення № 95, 96 на 2-му поверсі будівлі на-

земних перонних бригад загальною площею 56,4 м2 за адресою: Ки-
ївська обл., Бориспіль-7, аеропорт, що перебувають на балансі ДП «МА 
«Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 10. нежитлове приміщення № 471 на першому поверсі пасажир-

ського термінала «D» загальною площею 3,7 м2 за адресою: Київська обл., 
Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 11. нежитлове приміщення загальною площею 26,0 м2 за адре-

сою: Київська обл., Фастівський р-н, с. Велика Снітинка, вул. Леніна, 101, 
що перебуває на балансі Відокремленого підрозділу НУБіП України «Вели-
коснітинське НДГ ім. О. В. Музиченка».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 12. Частина приміщення загальною площею 88,19 м2 за адре-

сою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Дослідницьке, вул. Інженерна, 
5, що перебуває на балансі УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 13. Частина спортивного залу корпусу № 2 загальною площею 

75,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухом-
линського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмель ницький дер-
жавний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 14. нежитлове приміщення № 6 на першому поверсі пасажирсько-

го термінала «D» загальною площею 3,7 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 15. нежитлове приміщення загальною площею 29,2 м2 за адресою: 

Київська обл., м. Кагарлик, вул. Комунарська, 16, що перебуває на балансі Го-
ловне управління держсанепідслужби у Київській області.

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 16. нежитлове приміщення на першому поверсі офісної будівлі 

«київцентраеро» загальною площею 29,8 м2 за адресою: Київська обл., 
Бориспіль-7, аеропорт, що перебуває на балансі Регіонального структурного 
підрозділу Київського районного центру «Київценраеро» Украерорух.

Дата оцінки – 30.09.2015.

� 17. Частина навчального корпусу № 3 загальною площею 116,9 м2 
за адресою: Київська обл., Миронівський р-н, с. Маслівка, вул. Незалежності, 
70, що перебуває на балансі Маслівського аграрного технікуму Білоцерків-
ського національного аграрного університету.

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 18. нежитлові приміщення в приміщенні кафедри механізації 

загальною площею 225,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, 
площа Соборна, 8/1, що перебувають на балансі Білоцерківського націо-
нального аграрного університету.

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 19. Частина приміщення № 1.1.4 на першому поверсі пасажир-

ського термінала «D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бо-
риспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 20. Частина приміщення № 3.1.4 на 3-му поверсі пасажирського 

термінала «D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 21. Частина приміщення № 3.1.4 на 3-му поверсі пасажирського 

термінала «D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бо-
риспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 22. Частина приміщення № 201 на першому поверсі пасажир-

ського термінала «D» загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бо-
риспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 23. нежитлове приміщення загальною площею 6,0 м2 за адресою: 

Київська обл., м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 14, що перебуває на 
балансі Козятинське БМЕУ № 2 ДТГО П33.

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 24. нежитлове приміщення № 11 на 4-му поверсі аеровокзалу тер-

мінала «в» загальною площею 20,7 м2 за адресою: Київська обл., м. Борис-
піль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
� 25. нежитлове приміщення № 472 на першому поверсі пасажир-

ського термінала «D» загальною площею 3,6 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, МА «Бориспіль», що перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль».

Дата оцінки – 30.09.2015.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській області 

конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він 
не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Пропозиції щодо умов терміну виконання робіт слід зазначати в єдиній 
одиниці виміру – календарних днях.

Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені 
згідно ДСТУ 4163-2003.

Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті 
з описом підтвердних документів та обов’язковим зазначенням об’єкта, на 
який подається конкурсна документація, що містяться в конверті, до відділу 
забезпечення документообігу РВ ФДМУ по Київській області в десятиденний 
термін (включно) з моменту опублікування інформації про проведення кон-
курсу за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, кімн. 613.

конкурс відбудеться 15.10.2015 об 11.00 за адресою: м. київ, 
вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, телефон 
для довідок 200-25-36.

відповідно до звернення рв фдму по київській області  в інфор-
мації  про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів  оренди,   опу-
блікованій в газеті «Відомості приватизації» від 16.09.2015 № 37 (886) на 
стор. 5,  останній  абзац слід читати: «конкурс відбудеться 08.10.2015 
за адресою: м. київ, вул.  симона Петлюри, 15, рв фдму по київ-
ській області об 11.00, телефон  для довідок 200-25-36».

кіровоградська оБласТь
інформація 

рв фдму по кіровоградській 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: вбудоване приміщення площею 15,2 м2 

на першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Новоархан-

гельськ, вул. Леніна, 115а.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта для розрахунку розміру орендної плати при продовженні догово-
ру оренди.

Балансоутримувач: Управління ветеринарної медицини в Новоархан-
гельському районі.

Орієнтовна дата оцінки – 31.10.2015.
Площа земельної ділянки: дані уточнюються.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., смт Ново-

архангельськ, вул. Леніна, 115а.
� 2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 

2,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Знам’ян ка, 

вул. Луначарського, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта 

для розрахунку розміру орендної плати при укладенні договору оренди.
Балансоутримувач: Управління Державної служби охорони при УМВС 

України в Кіровоградській області.
Орієнтовна дата оцінки – 30.09.2015.
Площа земельної ділянки: 3,03 м2.
Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., 

м. Знам’янка, вул. Луначарського, 9.
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронуме-

рований, скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – 
суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися від-
повідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29.08.2011 
№ 1270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді-
яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах 
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претенденти на участь у конкурсі подають до РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропо-
зиції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою відповідно до По-
ложення; копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис-
тими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому 
числі подібного майна, тощо); опис підтвердних документів; один конверт 
із зазначенням адреси учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт; строк виконання робіт – не більше 5 днів 
після отримання у повному обсязі необхідної документації та інформації 
про об’єкт оцінки.

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

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться у конверті. На конверті слід зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Кіровоград-
ській області за адресою: м. Кіровоград, вул. Глинки, 2, кімн. 801 до 17.15 
05.10.2015 включно.

конкурс відбудеться у рв фдму по кіровоградській області 9 жовтня 
2015 р. о 8.00 за адресою: 25009, м. кіровоград, вул. глинки, 2, кімн. 
708. Телефон для довідок (0522) 33-23-38.

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 бічного фасаду будівлі студент-
ської бібліотеки площею 36,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Митрополита Андрія, 3.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Митрополита 

Андрія, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові напівпідвальні приміщення 

(№ 17, 18 за планом БТі) загальною площею 14,9 м2 у будівлі на-
вчального корпусу.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, просп. Свободи, 18.
Балансоутримувач: Львівський національний університет ім. І. Фран ка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, просп. Свободи, 18.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля (млин) загальною пло-

щею 144,3 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Старосамбірський 

р-н, с. Стрільбичі, вул. Річна, 62.
Балансоутримувач: ДП «Старосамбірське лісомисливське господар-

ство».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Старосамбір-

ський р-н, с. Стрільбичі, вул. Річна, 62.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 4. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового примі-

щення площею 2,0 м2 на цокольному поверсі гуртожитку № 7.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лукаша, 1.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лукаша, 1.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

219,0 м2 на території мрц.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, 

вул. С. Бандери, 71.
Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України «Пер-

лина Прикарпаття».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Трускавець, 

вул. С. Бандери, 71.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.08.2015 (орієн-

товно).
� 6. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі загальною площею 

53,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Радехівський р-н, 

смт Лопатин, вул. Заводська, 11.
Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-

горілчаної промисловості «Укрспирт».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Радехівський 

р-н, смт Лопатин, вул. Заводська, 11.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
�  7. Назва об’єкта оцінки: нерухоме майно загальною площею 

62,93 м2, а саме: частина поверхні димової труби площею 48,33 м2 та час-
тина площадки у основи труби площею 14,6 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Сокальський р-н, 
с. Борок, вул. Миру, 14.

Балансоутримувач: Державне підприємство спиртової та лікеро-
горілчаної промисловості «Укрспирт».

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

Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 
оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Сокальський 
р-н, с. Борок, вул. Миру, 14.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-
товно).

� 8. Назва об’єкта оцінки: частина привокзальної площі перед при-
міським вокзалом станції львів площею 4,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Городоцька, 112.
Балансоутримувач: ВП «Вокзал станції Львів» ДТГО «Львівська заліз-

ниця».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Городоцька, 112.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 1-13, і, іі загаль-

ною площею 124,0 м2 на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі та 
нежитлові приміщення № 1-30, і, іі загальною площею 271,1 м2 на 
першому поверсі п’ятиповерхової будівлі.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Я. Райніса, буд. 7, буд. 9.
Балансоутримувач: Екологічний коледж Львівського національного 

аграрного університету.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Я. Райніса, буд. 7, 

буд. 9.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 10. Назва об’єкта оцінки: частина даху семиповерхової дорожньої 

поліклініки площею 124,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Повітряна, 99.
Балансоутримувач: Дорожня поліклініка Львівської залізниці.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Повітряна, 99.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
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� 11. Назва об’єкта оцінки: частина бічного фасаду навчального кор-
пусу № 6а площею 18,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. С. Бандери, 32а.
Балансоутримувач: НУ «Львівська політехніка».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. С. Бандери, 32а.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 12. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загаль-

ною площею 2,0 м2 на підвальному поверсі гуртожитку № 3.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. Й. Левицького, 2.
Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені І. Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. Й. Левицького, 2.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 13. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загаль-

ною площею 3,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 5.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. В. Великого, 5.
Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені І. Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. В. Великого, 5.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 14. Назва об’єкта оцінки: частини нежитлового приміщення загаль-

ною площею 3,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 1.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. В. Великого, 3.
Балансоутримувач: Дрогобицький державний педагогічний університет 

імені І. Франка.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Дрогобич, 

вул. В. Великого, 3.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 15. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 131, 

134 загальною площею 40,1 м2 цокольного поверху будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Гру-

шевського, 17.
Балансоутримувач: ЛД УДППЗ «Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Мостиська, 

вул. Грушевського, 17.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 16. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 108-3, 108-4, 

108-8, 108-10, 108-13 загальною площею 70,5 м2 на першому поверсі 
в п’ятиповерховій будівлі гуртожитку.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Гніздовського, 6.
Балансоутримувач: ДНЗ «Львівське вище професійне училище 

інформаційно-комп’ютерних технологій».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Гніздовського, 6.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 17. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-

міщення № 1 загальною площею 100,0 м2 на першому поверсі бу-
дівлі кузні.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Шевченка, 116.
Балансоутримувач: ВПУ № 29.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Шевченка, 116.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
� 18. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 29 загальною 

площею 25,4 м2 на цокольному поверсі будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Мостиська, вул. Гру-

шевського, 17.
Балансоутримувач: Львівська дирекція Українського державного підпри-

ємства поштового зв’язку «Укрпошта».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку 

розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
Розмір земельної ділянки пропорційний частині площі будівлі під об’єктом 

оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.
Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., м. Мостиська, 

вул. Грушевського, 17.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.09.2015 (орієн-

товно).
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення практичної ді-
яльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах 
цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має під-

тверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідо-
цтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відпо-
відно до Порядку реєстрації фізичних осіб (оцінювачів) у Державному реєстрі 
оцінювачів, затвердженого наказом ФДМУ від 19.12.2001 № 2355; досвіду 
суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного 
майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у про-
веденні оцінки подібного майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде за-
лучено суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Львівській області 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та під-
твердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 до По-
ложення); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія сертифіка-
та суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено пре-
тендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку 
майна, завірені їх особистими підписами, а також копії кваліфікаційних доку-
ментів; інформація про претендента (документ, який містить відомості про пре-
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті з 
описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо 
ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строку виконання робіт (у календарних днях). На конверті потрібно 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

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

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

миколаївська оБласТь
інформація 

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

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

рахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина приміщення горища на-
вчального корпусу № 1 2,0

м. Миколаїв, 
вул. Ніколь-
ська, 24

Миколаївський на-
ціональний університет 
ім. В. О. Сухомлинського 

31.07.15

2 1/
4 частина нежитлової чотири-
поверхової будівлі складу 
міндобрив 

968,15
м. Миколаїв, 
вул. Завод-
ська, 23

ДП «Миколаївський мор-
ський торговельний порт»

30.09.15

3 Нежитлові вбудовані примі-
щення підвалу п’яти повер хової 
будівлі гуртожитку 

44,9
м. Миколаїв, 
вул. Космонав-
тів, 66

Миколаївський професій-
ний машинобудівний ліцей 

31.08.15

4 Виробничі приміщення першого 
поверху триповерхової будівлі 
учбового корпусу

136,2
м. Миколаїв, 
вул. Енгель-
са, 62

Миколаївський професій-
ний промисловий ліцей

30.09.15

5 Нежитлове приміщення третьо-
го поверху чотириповерхової 
будівлі

65,1
м. Миколаїв, 
вул. Морехід-
на, 2

КДАВТ ім. Гетьмана П. 
Конашевича-Сагайдачного

30.09.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщення при-
мірочної першого поверху одно-
поверхової будівлі

26,3 м. Миколаїв, 
вул. Маршала Васи-
левського, 63

Автогосподарство 
УМВС України в Мико-
лаївській області

31.08.15

2 Нежитлові приміщення магазину 84,4 м. Миколаїв, 
вул. Веселинів-
ська, 14б

ДП «Племрепродуктор 
«Степове»

30.09.15

3 Нежитлове приміщення першого 
поверху навчального корпу-
су № 5

8,6 м. Миколаїв, пл. Ко-
мунарів, буд. 1

Миколаївський на-
ціональний університет 
ім. В. О. Су хом лін ського 

30.09.15

4 Нежитлове вбудоване приміщен-
ня № 231 другого поверху пере-
профільованого акушерського 
корпусу

18,6 Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
вул. Паркова, 3б 

ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ 
України»

31.08.15

5 Нежитлове вбудоване примі-
щення першого поверху корпусу 
поліклініки

4,0 Миколаївська обл., 
м. Южноукраїнськ, 
вул. Миру, 3

ДЗ «СМСЧ № 2 МОЗ 
України» 

30.09.15

6 Нежитлові приміщення другого 
поверху № ІІІ, ІV, 15, 20 – 25 у 
двоповерховому корпусі нежит-
лових будівель

252,1 Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Дем’яна Корот-
ченка, 17а

Філія «Одеське управ-
ління військової торгівлі 
«Концерну «Військторг-
сервіс»

31.07.15

7 Нежитлові приміщення першого 
поверху № 2, 3 та І, приміщення 
другого поверху № 36 – 47 та ІІ і 
ІV у двоповерховому корпусі не-
житлових будівель

442,8 Миколаївська обл., 
м. Первомайськ, 
вул. Дем’яна Корот-
ченка, 17а

Філія «Одеське управ-
ління військової торгівлі 
«Концерну «Військторг-
сервіс»

30.09.15

Учасникам конкурсу потрібно подати до канцелярії РВ ФДМУ по Ми-
колаївській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з 
описом підтвердних документів, що містяться в конверті. До підтвердних 
документів належать:

заява про участь в конкурсі за встановленою формою; копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання 
звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціноч-
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у штатному складі та додатково залучаються ним, 
з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календар-
них днях – не більше 5 днів).

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

Конкурсна документація подається до канцелярії РВ ФДМУ по Миколаїв-
ській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу 
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. 
Телефон для довідок (0512) 47-04-11.

ТерноПільська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів
� Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення першого 

поверху будівлі навчального корпусу № 2 (літ. «а», поз. хііі (вестибуль) 
загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Тернопільського на-
ціонального економічного університету.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості майна 

з метою подальшого розрахунку орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість об’єкта оцінки станом на 31.08.2015 – 

721,52 грн.
Дата оцінки – 30.09.2015.
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться в конверті, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою; копію установчого документа претендента; копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких 
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 
проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, заві-
рені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; інформацію про претендента 
(документ, який має містити відомості про претендента щодо його досвіду 
роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють 
у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки 
майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт – не більше 
5 календарних днів.

Копії документів, що подаються претендентами, мають бути завірені 
згідно з ДСТУ 4163-2003.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 

які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльності в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки 
майна за напрямом – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізації 
1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та майнових прав на них»; які мають відповідну кваліфікацію 
стосовно оцінки об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфіка-
ційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державно-
му реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного 
реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом 
ФДМУ від 10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.06.2013 за № 937/23469; які мають досвід у проведенні оцінки майна, зо-
крема подібного майна; у складі яких працюють оцінювачі, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, та які 
мають особистий досвід у проведенні оцінки подібного майна; за наявності 
письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціноч-
ної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів, 
а подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні при-
ймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою 
заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути 
повернута після затвердження протоколу засідання комісії.

Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення кон-
курсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: 46008, м. Тернопіль, 
вул. Танцорова, 11, кімн. 604.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».

конкурс відбудеться через 14 днів після дати опублікування цієї 
інформації в газеті «відомості приватизації» о 10.00 у рв фдму по 
Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11. 
Телефон для довідок 52-66-85.

херсонська оБласТь
інформація 

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

незалежної оцінки державного майна
� Об’єкт оцінки: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 

на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Херсонська 
обл., Білозерський р-н, с. Дар’ївка, що перебуває на балансі Білозерської 
виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в 
Херсонській області (№ 105).

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.

Запланована дата оцінки: 30.09.2015.
Звіт про оцінку має бути прошитий (прошнурований), пронумерований, 

скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта 
господарювання, що проводив оцінку.

Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в 
запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 
29.08.2011 № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрований у Міністерстві юстиції Укра-
їни 19.09.2011 за № 1096/19834), а саме:

заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; копію установ-
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів 
(у тому числі копії посвідчень про підвищення кваліфікації), які працюють у 
штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково за-
лучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копію сертифіката 
суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного 
майна України; інформацію про претендента (документ, який містить відо-
мості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково 
залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, 
тощо); конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання робіт у календарних 
днях (не більше 5 днів по об’єктах оренди).

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 
підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також за-
значити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у конкурсі, та назву 
суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається до 14.00 за чотири робочих дні 
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47, кімн. 236.

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

конкурс відбудеться о 14.00 через 14 днів після опублікування цієї 
інформації в рв фдму по херсонській області за адресою: м. херсон, 
просп. ушакова, 47, кімн. 236, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

Черкаська оБласТь
інформація 

рв фдму по Черкаській області про оголошення конкурсу  
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 пролонгації договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина приміщення пер-
шого поверху адмінбудівлі

70,1 м. Золотоноша, 
вул. Новоселівська, 1

Головне управління статис-
тики у Черкаській області

30.09.15

2 Частина нежитлових при-
міщень будівлі їдальні

138,1 Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Північ-
новокзальна, 6/2

ВСП Шевченківського буді-
вель но-монтажного експлу-
атаційного управління № 5 
Одеської залізниці

30.09.15

3 Частина нежитлового при-
міщення адміністративної 
будівлі станції Христинівка

31,1 Черкаська обл., 
м. Христинівка, 
вул. Гагаріна, 2

ВСП Шевченківського буді-
вель но-монтажного експлу-
атаційного управління № 5 
Одеської залізниці

30.09.15

4 Частина вестибуля на пер-
шому поверсі навчального 
корпусу № 4

3,0 м. Черкаси, вул. Даш-
кевича, 24

Черкаський національний 
університет ім. Б. Хмель-
ницького

30.09.15

5 Приміщення котельної та 
металевого димаря

10,0 Черкаська обл., 
м. Умань, вул. За-
лізняка, 4

ДНЗ «Уманський професій-
ний аграрний ліцей»

30.09.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Адреса об’єкта оцінки Балансо-
утримувач

Дата 
оцінки

1 Частина нежитлових приміщень будівлі 
відділення поштового зв’язку

17,4 Черкаська обл., смт Ли-
сянка, пл. Миру, 28

ЧД УДППЗ 
«Укр пошта»

30.09.15

Вимоги до претендентів на участь у конкурсі:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-

яльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, документа-
ція подається претендентом в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». До підтвердних до-
кументів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (додаток 2 до Положення); копія установчого доку-
мента претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-
ють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підпи-
сання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом 
до проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної 
ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку 
земельної ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії 
кваліфікаційних документів оцінювачів; копія сертифіката суб’єкта оціноч-
ної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претен-
дента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи 
оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються 
ним, з незалежної оцінки майна, у т. ч. подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (у календар-
них днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Черкаській об-
ласті за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205.

Останній день подання заяв – 2 жовтня 2015 року.
конкурс відбудеться 8 жовтня 2015 року в рв фдму по Черкась-

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

Чернігівська оБласТь
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2 Балансоутримувач Місцезнаходження 
об’єкта

Дата 
оцінки

1 Будівля складу 330,5 ДП «Прилуцьке лісо-
ве господарство»

Чернігівська обл., м. Ічня, 
вул. Леніна, 239 

30.09.15

2 Вбудовані нежитлові примі-
щення одноповерхової будів лі 
колишнього медпункту

36,4 будівля не увійшла 
до статутного капіта-
лу СТОВ «Зміна»

Чернігівська обл., Мен-
ський р-н, с. Чапаївка, 
вул. Перемоги, 4

30.09.15

Мета проведення оцінки: визначення відновної вартості для цілей 
оренди.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до вимог Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834.

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності передбачена наявність:

відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта оцінки, що 
має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів 
та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні оцін-
ки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які будуть залучені 
до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та 
їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна; письмової зго-
ди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності 
до виконання робіт з оцінки майна.

⇒
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До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, 
які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих від-
повідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», якими передбачено здійснення діяльності з 
оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями у межах цих 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 
документацію, яка подається в запечатаному конверті з описом підтвердних 
документів, що містяться в конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 
встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір 
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 
№ 1270); копія установчого документа претендента; копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особис-
тими підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінювачів; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом 
державного майна України; інформація про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації 
та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому 
числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конвер-
ті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (зазначаєть-
ся в єдиній одиниці виміру – календарних днях). Строк виконання робіт не 
може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на 
проведення оцінки об’єкта оренди.

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

конкурс відбудеться о 15.00 через 14 днів після опублікування цієї 
інформації у рв фдму по Чернігівській області за адресою: м. Черні-
гів, просп. миру, 43.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу РВ ФДМУ 
по Чернігівській області за чотири робочих дні до оголошеної дати прове-
дення конкурсу (включно) за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 
320, тел. для довідок (0462) 67-28-18.

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’єктів оренди

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Орієнтов-
на дата 
оцінки

1 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, просп. Га-
гаріна, 1

ДП «Київпассервіс» 30.09.15

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Орієнтов-
на дата 
оцінки

2 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 142

ДП «Київпассервіс» 30.09.15

3 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, просп. Акаде-
міка Глушкова, 3

ДП «Київпассервіс» 30.09.15

4 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, пл. Шев-
ченка, 2

ДП «Київпассервіс» 30.09.15

5 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, просп. На-
уки, 1/2

ДП «Київпассервіс» 30.09.15

6 Нежитлове при-
міщення

192,0 м. Київ, вул. І. Сер-
гієнка, 7

Державний вищий навчальний заклад 
«Київський енергетичний коледж» 

30.09.15

7 Частина нежитлово-
го приміщення

3,0 м. Київ, вул. Хреща-
тик, 22

Київська міська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта»

30.09.15

8 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, 
бульв. І. Лепсе, 8а

Державна фіскальна служба України 30.09.15

9 Частина асфальто-
ваного майданчика

20,0 м. Київ, вул. Аадемі-
ка Глушкова, 3

ДП «Київпассервіс» 30.09.15

10 Частина нежитлово-
го приміщення

1,5 м. Київ, вул. Луна-
чарського, 16/4

Київська міська дирекція УДППЗ 
“Укрпошта”

30.09.15

11 Частина асфальто-
ваного майданчика

20,0 м. Київ, просп. Нау-
ки, 1/2

ДП «Київпассервіс» 30.09.15

12 Нежитлове при-
міщення

16,0 м. Київ, вул. Верх-
ньоключова, 1/26

НТУУ «Київський політехнічний 
інститут»

30.09.15

13 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, вул. Стрітен-
ська, 7/9

Національна дитяча спеціалізована 
лікарня «Охматдит»

30.09.15

14 Частина нежитло-
вого приміщення 
(частина даху)

2,0 м. Київ, вул. Меж-
игірська, 8

ГУ ДСНС України у Київській області 30.09.15

15 Нежитлове при-
міщення

27,2 м. Київ, вул. Обсер-
ваторна, 25

ДП Державне спеціалізоване ви-
давництво «Техніка»

30.09.15

16 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, вул. Чорно-
вола, 28/1

Національна дитяча спеціалізована 
лікарня «Охматдит»

30.09.15

17 Нежитлове при-
міщення

408,0 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 31

Київський національний університет 
будівництва та архітектури

30.09.15

18 Частина нежитлово-
го приміщення

7,0 м. Київ, вул. Преоб-
раженська, 2

Київський національний університет 
будівництва та архітектури

30.09.15

19 Частина нежитлово-
го приміщення

7,0 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 31

Київський національний університет 
будівництва та архітектури

30.09.15

20 Нежитлове при-
міщення

76,23 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 31

Київський національний університет 
будівництва та архітектури

30.09.15

21 Нежитлове при-
міщення

374,0 м. Київ, вул. Коцю-
бинського, 8а

Дорожня клінічна лікарня № 1 стан-
ції Київ Південно-Західної залізниці

30.09.15

22 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Марша-
ла Тимошенка, 2к

Національна музична академія 
України ім. П. І. Чайковського

30.09.15

23 Нежитлове при-
міщення

104,8 м. Київ, просп. Нау-
ки, 57

УДП по обслуговуванню іноземних 
та вітчизняних автотранспортних 
засобів «Укрінтеравтосервіс»

30.09.15

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач

Орієнтов-
на дата 
оцінки

24 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул. Феодо-
сійська, 8/13

Київський національний лінгвістич-
ний університет

30.09.15

� 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 Дата 
оцінки

1 Нежитлове приміщення 41,7 м. Київ, 
вул. С. Петлю-
ри, 15

ДП «Науково-дослідний та проектно-
вишикувальний інститут транспортного 
будівництва «Київдніпротранс»

31.08.15

2 Нежитлове приміщення 47,1 м. Київ, 
вул. С. Петлю-
ри, 15

ДП «Науково-дослідний та проектно-
вишикувальний інститут транспортного 
будівництва «Київдніпротранс»

31.08.15

3 Нежитлове приміщення 
для розміщення пере-
давальних пристроїв

28,34 м. Київ, 
вул. Бердичів-
ська, 1

Центральний госпіталь МВС України 31.08.15

4 Нежитлове приміщення 89,2 м. Київ, 
вул. Б. Грінчен-
ка, 1, літ. А

ДП «Спецагро» 31.08.15

5 Нежитлове приміщення 80,0 м. Київ, 
вул. Мартиро-
сяна, 12

ПрАТ «Київський електровагоноре-
монтний завод ім. Січневого повстан-
ня 1918 р.»

30.09.15

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву конкурсну 
документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та підтвердних до-
кументів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працю-
ють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залуче-
но претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта 
оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України; 
інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента 
щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінюва-
чів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з не-
залежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті 
і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт, якщо він 
не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті 

з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, який 
відбудеться 16 жовтня 2015 р.».

конкурс відбудеться 16 жовтня 2015 р. об 11.00 у рв фдму по 
м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 
281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 12 жовтня 2015 р. за адресою: м. Київ, 
бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок 281-00-32.

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: нежитлове при-
міщення площею 1,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бориспіль-7, аеро-
порт.

Балансоутримувач: Регіональний структурний підрозділ Київського 
район ного центру «Київцентраеро» Украероруху.

Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Вартість об’єкта оренди згідно із звітом про оцінку майна на 31.05.2015 

становить 40 000,00 грн. (без урахування ПДВ).
Цільове використання об’єкта оренди: розміщення платіжного термінала 

самообслуговування.
Орендна ставка (пункт 29 згідно з Додатком № 2 до Методики розра-

хунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 № 786 (із 
змінами) – 15 %.

стартова орендна плата за базовий місяць розрахунку – травень 
2015 року становить 500,00 грн. без урахування Пдв.

Строк оренди: 1 рік.
конкурс буде проведено 14 жовтня 2015 року об 11.00 за адресою: 

01032, м. київ, вул. симони Петлюри, 15, рв фдму по київській об-
ласті, реєстрація учасників у кімн. 606.

Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно із зазна-

ченим у публікації; ефективне використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням; дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта; компенсація 
переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцін-
ки об’єкта оренди.

Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі ма-
теріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання оголошених та 
встановлених законодавством умов конкурсу та їх документальне підтвер-
дження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься 
учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби 
зв’язку з ним.

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

ставника юридичної особи; посвідченні нотаріусом копії установчих до-
кументів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати 
претендента з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості 
за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не пору-
шено 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 виписки або витягу з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; завірену належним 
чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємни-
цтва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються до 
РВ ФДМУ по Київській області у конверті з надписом «На конкурс» з відбит-
ком печатки претендента із зазначенням назви, площі та місцезнаходження 
об’єкта оренди, за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симони Петлюри, 15, кімн. 
613, щодня з 9.00 до 18.00 у п’ятницю – з 9.00 до 16.45.

Кінцевий термін приймання пропозицій від претендентів – 9 жовтня 
2015 року включно.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати 
у відділі орендних відносин РВ ФДМУ по Київській області за телефоном 
(044) 200-25-26.

м. київ
інформація 

рв фдму по м. києву про проведення конкурсу з використанням 
відкритості пропонування розміру  

орендної плати за принципом аукціону на право  
оренди нерухомого державного майна

� Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нерухоме майно пло-
щею 10,0 м2 – частина даху нежитлової будівлі корпусу допоміжних та 
енергетичних служб за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 51, що перебуває 
на балансі державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Оріон».

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 31.07.2015 становить 355 960,00 грн. без урахування ПДВ.

Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство осві-
ти і науки України.

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

Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – серпень 2015 р. стано-

вить 11 770,41 грн. без урахування Пдв; мета використання: розміщення 
оператора телекомунікацій, що надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку 
(орендна ставка 40 %); найбільший запропонований розмір місячної орендної 
плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою 
на торгах початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта 
оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; 
строк оренди – 1 рік; заборона приватизації, суборенди та переходу права 
власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечувати збереження 
орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, утримува-
ти майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами 
пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані, не 
гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; компенсація 
переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту підписання договору орен-
ди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки (за 
наявності підтвердних документів); на підтвердження зобов’язання і на забез-
печення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток в 
розмірі запропонованої ним суми місячної орендної плати на розрахунковий 
рахунок відділу Державного казначейства за місцем розташування об’єкта 
оренди протягом місяця з моменту підписання договору оренди. Внесений 
завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за 
використання майна; укладення з балансоутримувачем орендованого майна 
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю; протягом місяця 

після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, 
не меншу, ніж його вартість (франшиза безумовна – 0 %) за звітом про оцінку, 
на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового поліса 
і платіжного доручення про сплату страхового платежу; на момент укладення 
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений ви-
сновок балансоутримувача – державного підприємства «Науково-дослідний 
інститут «Оріон» та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після 
отримання від орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів 
повертає йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Додаткові вимоги щодо умов договору оренди.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 

орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець 
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 
ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % початкової плати торгів.

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

Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії:
матеріали, визначені Порядком проведення конкурсу на право орен-

ди державного нерухомого майна, затвердженим постановою КМУ від 
31.08.2011 № 906;

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

відати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс, та чинному 
законодавству України.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 14 ка-
лендарних днів після дати опублікування до 16.00 останнього дня (кімн. 107) 
за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву, в 
конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу 
(для фізичних осіб за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об’єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

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

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

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

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення договорів 
оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по м. Києву або за тел. 
(044) 281-00-22.

Відповідно до звернення РВ ФДМУ по м. Києву в інформації про про-
ведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону на право оренди нерухомого дер-
жавного майна загальною площею 30,3 м2 за адресою: м. Київ, Кловський 
узвіз, 13а, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 09.09.2015 
№ 36 (885) на стор. 14, третій абзац знизу слід читати: «конкурс буде 
проведено об 11.00 на 21-й календарний день після дати опубліку-
вання (30 вересня 2015 року) за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 
50г, рв фдму по м. києву (кімн. 102)».

огоЛоШеннЯ Про ПроВеДеннЯ КонКУрСіВ нА ПрАВо оренДИ мАЙнА

огоЛоШеннЯ Про нАмір ПереДАТИ ДерЖАВне мАЙно В оренДУ

 департамент з питань управління державним майном та орендних відносин, т. 200-34-39

о р е н Д а

аПараТ фдму
оголоШення 

орендодавця – апарату фдму про намір передати в оренду об’єкт державного майна, щодо якого надійшла заява

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна пло-
ща, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн.

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне управління 
справами

01981715, Державне підприємство «Санаторій «Конча-
Заспа», 03084, м. Київ, Столичне шосе, 215, тел. 259-24-15

Нерухоме майно – нежитлове 
приміщення 

01981715.1.ААААЛЕ829  м. Київ, вул. Генерала Ма-
тикіна, 12А

98,5 731 000,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих 
товарів для пільгових категорій громадян

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01601, м. київ-133, вул. кутузова, 18/9, фонд державного майна 
україни. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Продовження таблиці Продовження таблиці


