
ДоДаток До «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію»

офіційне видання фонду
державного майна україниЗасновано у вересні 1993 року

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ  
ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ 

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні 
(затверджений наказом ФДМУ від 21.10.2015 № 1558)

вінницька обЛасть
Окреме індивідуально визначене майно – обладнання (32 од.): 

диван-ліжко – 1 шт., електроплита «Таль» – 1 шт., стіл журнальний – 
1 шт., телевізор «Вітязь» – 1 шт., тумба туалетна – 3 шт., холодильник 
«Апшерон» – 1 шт., шафа гардеробна – 10 шт., шафа для одягу – 1 шт., 
шафа комбінована – 2 шт., набір меблів «Поділля» – 2 комплекти, 
комплект житлової кімнати –1 комплект, магнітофон Влад 260 – 1 шт., 
стіл-шахмати – 3 шт., холодильник «Кристал 104» – 3 шт., набір меблів 
«Катерина» – 1 комплект, що перебуває на балансі ТОВ «Вінницьке ав-
тотранспортне підприємство – 10556» (код за ЄДРПОУ 05482268) за 
адресою: 21006, м. Вінниця, вул. Ценського, 14.

Чернігівська обЛасть
Окреме індивідуально визначене майно АЗС № 14 у складі: будівля 

операторної (літ. А-1 площею 21,7 м2), надвірна уборна (літ. Н площею 
основи 1,2 м2), асфальтобетонне покриття, три автозаправні блок-
пункти за адресою: Чернігівська обл., Коропський р-н, смт Понорниця, 
вул. Московська, 64.

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ  
ЗА КОНКУРСОМ З ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ 
ЦІНИ ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ

ПереЛік 
об’єктів державної власності групи а, що підлягають 

приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю 
пропонування ціни за принципом аукціону 

(затверджений наказом ФДМУ від 21.10.15 № 1561)

управління приватизації об’єктів груп а, д та ж 
департаменту конкурентних продажів  

об’єктів приватизації фдму
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства 

«Головинський кар’єр» за адресою: Житомирська обл., Черняхівський 
р-н, с. Головине, вул. Адміністративна, 8.

донецька обЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта державної власності – 
інженерної споруди «басейн бризкальний»,  

що обліковується на балансі ват «содовий завод»
Назва об’єкта: інженерна споруда «Басейн бризкальний».
Місцезнаходження об’єкта: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, 

вул. Новосодівська, 2.
Балансоутримувач: ВАТ «Содовий завод».
Ідентифікаційний код балансоутримувача 00204895.
Адреса балансоутримувача: 84112, Донецька обл., м. Слов’янськ, 

вул. Чубаря, 91.
Відомості про об’єкт: бетонна некрита прямокутної форми чоти-

рисекційна інженерна споруда для охолодження циркуляційної води 
площею 6 536,0 м2. Три секції введені в експлуатацію у 1945 році, чет-
верта – 1959 році. За призначенням не використовується. Заповнена 
твердими відходами виробництва харчової солі. Об’єкт перебуває в 
оренді (договір оренди № 1285/2004 від 23.07.2004, термін дії – до 
21.05.2016).

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 432 167,00 грн; ПДВ – 
86 433,40 грн.

Початкова ціна продажу з урахуванням Пдв – 518 600,40 грн. 
Умови продажу:
з моменту закінчення терміну дії договору оренди № 1285/2004 від 

23.07.2004 подальше використання об’єкта покупець визначає само-
стійно; до нового власника переходять права і обов’язки за договором 
оренди в період його чинності; забезпечити дотримання санітарних 
та екологічних норм під час експлуатації об’єкта; вирішити питання 
землекористування згідно з чинним законодавством протягом двох 
років після набуття права власності на об’єкт; подальше відчуження та 
передача в заставу покупцем об’єкта приватизації в період чинності 
умов договору здійснюються за погодженням з органом приватизації 
із забезпеченням переходу до нового власника всіх зобов’язань, не 
виконаних покупцем на момент такого відчуження, відповідальності 
за їх невиконання, визначених законодавством та договором, прав та 
обов’язків покупця згідно з 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 ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 51 860,04 грн (без ПДВ), що становить 
10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 
в банк ГУ ДКСУ 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 20 листопада 2015 р. об 11.30 за 
адресою: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, Харківська 
філія української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 16 листопада 2015 року. Заяви на 
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у 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.

управління приватизації об’єктів груп а, д та ж, т. 280-42-34

проДаж об’єктів групи а
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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 електропе-
редачі.

Площа – 0,0524 га. Кадастровий номер 7410400000:04:022: 
0235.

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики, оборони та іншого призначення.

Установлене цільове призначення земельної ділянки: для розмі-
щення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промис- 
ловості. 

Вид використання: для розміщення гаража вантажних автомо-
білів.

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 % від 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. 

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 
дороги з твердим покриттям, по ділянці проходить лінія електропе-
редачі.

Площа – 0,1235 га. Кадастровий номер 7410400000:04:022:0233.
Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер-

гетики, оборони та іншого призначення.
Установлене цільове призначення земельної ділянки: для розмі-

щення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промис- 
ловості. 

Вид використання: для розміщення складу.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки: охо-

ронна 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 % від 
початкової ціни продажу об’єкта приватизації, вносяться на р/р 
№ 37312006000431, одержувач – РВ ФДМУ по Чернігівській обл., 
код 14243893, банк одержувача – 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, III група ка-
пітальності, рік забудови – 1947.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка примикає до 
дороги з твердим покриттям, по ділянці проходить лінія електропе-
редачі.

Площа – 0,1464 га. Кадастровий номер 7410400000:04:022: 
0234.

Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енер-
гетики, оборони та іншого призначення.

Установлене цільове призначення земельної ділянки: для розмі-
щення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промис- 
ловості. 

Вид використання: для розміщення 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 % від 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 
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інформаційне ПовідомЛення 
про конкурс з продажу пакета акцій публічного  

акціонерного товариства «Закарпатський завод 
«електроавтоматика», що не відбувся

Призначений на 20.10.2015 конкурс з продажу пакета акцій ПАТ «За-
карпатський завод «Електроавтоматика» (код за ЄДРПОУ 14309988), 
адреса: вул. Заводська, 1, смт Буштино, Тячівський р-н, Закарпатська 
обл., 90556, інформаційне повідомлення про проведення якого було 
опубліковано у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про 
приватизацію» – газеті «Відомості приватизації» від 16.09.2015 № 37 
(886), не відбувся у зв’язку з відсутністю попиту потенційних покупців.

ПРОДАЖ ПАКеТІВ АКЦІй

Фондом державного майна України прийнято рішення про 
приватизацію державного пакета акцій публічного акціонер-
ного товариства «азовмаш» (код за ЄДРПОУ 30832888; 87535, 
Донецька обл., м. Маріуполь, пл. Машинобудівельників, буд. 1) у 
кількості 612 153 331 шт., що становить 50,0000012 % статутного 
капіталу товариства.

регіональне відділення фонду державного  
майна україни по м. києву

огоЛоШуЄ конкурс
на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста  

відділу інформаційного забезпечення
Вимоги до кандидатів: громадянство України; повна вища освіта 

відповідного професійного спрямування за освітньо-ква лі фікаційним 
рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на державній 
службі не менш як рік, в інших сферах управління – не менш як 3 роки; 
знання основних принципів роботи на комп’ютері.

Згідно з чинним порядком заміщення посад державних служ-
бовців конкурсанти складають іспит на знання Конституції Укра-
їни, законів України «Про державну службу», «Про запобіган ня 
корупції».

Для участі в конкурсі подаються: заява про участь у конкур-
сі; особова картка П-2ДС; автобіографія; копія паспорта; копії 
документів про освіту; дві фотокартки розміром 3х4 см; декла-
рація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру за минулий рік; медична довідка про стан здоров’я 
(форма № 133/0).

документи подаються за адресою: м. київ, бульв. Шев-
ченка, 50г упродовж одного місяця з дня опублікування ого-
лошення про конкурс.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати  
за телефоном 281-00-40.
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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: нежитлове приміщення площею 12,6 м2 на 

першому поверсі адміністративного будинку (літ. а-4). Місце-
знаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. 1 Травня, 20. Балансо-
утримувач: Житомирський філіал Державного науково-дослідного та 
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція» (10008, 
м. Житомир, вул. 1 Травня, 20). Мета проведення незалежної оцінки: 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою 
укладення договору оренди.

Дата оцінки: 31.10.2015.
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – 

суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної ді-
яльності за відповідними 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 пропозиції 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 майна, завірені їхніми особистими підписами; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня 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 державного майна України; інформація про пре-
тендента (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); 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 кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну вико-
нання робіт (не більше 5 календарних днів). Конкурсна документація 
подається в запечатаному конверті 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 оголоше-
ної дати проведення конкурсу (включно) до 13.00.

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

ЗакарПатська обЛасть
IнформацIя 

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: вбудовані приміщення поз. 16, 17 

першого поверху загальною площею 61,9 м2 будівлі літ. б. Міс-
цезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Волошина, 
54. Телефон (03122) 3-51-71. Балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет». Мета проведення незалежної оцінки: ви-
значення вартості для продовження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2015.

� 2. Назва об’єкта оцінки: вбудовані приміщення загальною 
площею 213,0 м2 першого поверху адміністративної будівлі. Міс-
цезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Жовтнева, 
2. Телефон (0234) 3-22-05. Балансоутримувач: Управління Державної 
казначейської служби України у Тячівському районі. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення вартості для продовження договору 
оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015.
� 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення 

(поз. ХХііі) площею 34,1 м2 підвального поверху будівлі (літ. а) 
гуртожитку № 2. Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., 
м. Ужгород, Студентська набережна, 4. Телефон (03122) 3-51-71. Ба-
лансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для продо-
вження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2015.

� 4. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення поз. 1-34 за-
гальною площею 13,0 м2 першого поверху будівлі їдальні літ. віі. 
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Тячівський р-н, смт Со-
лотвино, вул. Терека, 42. Телефони: (0234) 2-15-00, 3-20-36. Балан-
соутримувач: Державний заклад «Українська алергологічна лікарня 
Міністерства охорони здоров’я України». Мета проведення незалежної 
оцінки: визначення вартості для продовження договору оренди.

Правовий режим земельної ділянки: право постійного користу-
вання.

Орієнтовна дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.10.2015.

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

проДаж об’єктів групи Д

конкурСи з віДбору Суб’єктів оціночної ДіяльноСті

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

конкурСи з віДбору розробників Документації із землеуСтрою

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 27 листопада 2015 року об 11.00 за 
адресою: м. Чернігів, просп. Перемоги, 20/6. 

Кінцевий термін приймання заяв – 23 листопада 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. 

донецька обЛасть
інформація 

про продаж на аукціоні об’єкта незавершеного будівництва 
державної власності – цеху забою молодняку

Назва об’єкта: цех забою молодняку, що обліковувався на балансі 
ТОВ «Птахопідприємство «Маяк» (ліквідовано ухвалою господарського 
суду Донецької області від 10.04.2009 № 15/23б).

Адреса об’єкта: 85500, Донецька обл., Добропільський р-н, 
с. Маяк.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, внутрішня площа – 
2 187,0 м2, фундамент – стовпчасті стаканного типу збірні залізобетон-
ні блоки; зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові панелі; внутрішні 
перегородки відсутні; колони монолітні залізобетонні; перекриття – 
збірні залізобетонні ребристі плити по збірних залізобетонних балках; 
покрівля, вікна, двері, підлога – відсутні; оздоблювальні роботи, вну-
трішні сантехнічні та електротехнічні роботи не проводилися. Ступінь 
будівельної готовності – 45 %. Об’єкт не законсервовано та не охоро-
няється. Земельна ділянка під об’єктом не відведена. Об’єкт розташо-
ваний на землях сільськогосподарського призначення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 816 549,25 грн, ПДВ – 
163 309,85 грн. 

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 979 859,10 грн.
Умови продажу:
можлива зміна первісного призначення об’єкта незавершеного 

будівництва за умови дотримання вимог Земельного кодексу Укра-
їни; завершити будівництво об’єкта у трирічний строк від дати но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу; ввести об’єкт в 
експлуатацію протягом 6 місяців з моменту завершення будівництва; 
забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навко-
лишнього природного середовища під час добудови та подальшого 
введення в експлуатацію об’єкта приватизації; набуття права корис-
тування земельною ділянкою здійснюється відповідно до земельного 
законодавства; зареєструвати відповідно до чинного законодавства 
декларацію про початок виконання будівельних робіт протягом 1 
року від дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; 
подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе 
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незаверше-
ного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням.

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 ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 97 985,91 грн. (без ПДВ), що становить 
10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 
в банк ГУ ДКСУ 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 20 листопада 2015 р. о 10.00 за адре-
сою: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, Харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 16 листопада 2015 року. Заяви на 
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у 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 незавершеного  

будівництва державної власності –  
майонезного цеху

Назва об’єкта: майонезний цех, що перебував на балансі ТОВ  
«Птахопідприємство «Маяк» (ліквідовано ухвалою господарського суду 
Донецької області від 10.04.2009 № 15/23б).

Адреса об’єкта: 85500, Донецька обл., Добропільський р-н, 
с. Маяк.

Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, внутрішня площа – 
864,0 м2, фундамент – стовпчасті стаканного типу збірні залізобетон-
ні блоки; зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові панелі; внутрішні 
перегородки відсутні; колони збірні залізобетонні; перекриття – збірні 
залізобетонні ребристі плити по збірних залізобетонних балках; покрів-
ля, вікна, двері, підлога – відсутні; оздоблювальні роботи, внутрішні 
сантехнічні та електротехнічні роботи не проводилися. Ступінь будівель-
ної готовності – 50 %. Об’єкт не законсервовано та не охороняється. 
Земельна ділянка під об’єктом не відведена. Об’єкт розташований на 
землях сільськогосподарського призначення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 373 985,19 грн, ПДВ – 
74 797,04 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 448 782,23 грн.
Умови продажу:
можлива зміна первісного призначення об’єкта незавершеного 

будівництва за умови дотримання вимог Земельного кодексу Укра-
їни; завершити будівництво об’єкта у трирічний строк від дати но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу; ввести об’єкт в 
експлуатацію протягом 6 місяців з моменту завершення будівництва; 
забезпечити дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навко-
лишнього природного середовища під час добудови та подальшого 
введення в експлуатацію об’єкта приватизації; набуття права корис-
тування земельною ділянкою здійснюється відповідно до земельного 
законодавства; зареєструвати відповідно до чинного законодавства 
декларацію про початок виконання будівельних робіт протягом 1 
року від дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; 
подальше відчуження об’єкта незавершеного будівництва можливе 
лише за умови збереження для нового власника об’єкта незаверше-
ного будівництва зобов’язань, визначених договором купівлі-продажу, 
виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює 
контроль за їх виконанням.

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 ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 44 878,22 (без ПДВ), що становить 10 % від 
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 20 листопада 2015 р. об 11.00 за 
адресою: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, Харківська 
філія української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 16 листопада 2015 року. За-
яви на участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у 
п’ятницю – з 9.00 до 16.45 за адресою: 61024, м. Харків, вул. Гудано- 
ва, 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 незавершеного  

будівництва державної власності – пункту забою
Назва об’єкта: пункт забою, що перебуває на балансі ТОВ «Птахо-

підприємство «Маяк» (ліквідовано ухвалою господарського суду До-
нецької області від 10.04.2009 № 15/23б).

Адреса об’єкта: 85500, Донецька обл., Добропільський р-н, с. Маяк.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, внутрішня площа – 

288,0 м2, фундамент – стовпчасті стаканного типу збірні залізобетон-
ні блоки; зовнішні стіни – збірні залізобетонні стінові панелі; внутрішні 
перегородки відсутні; колони монолітні залізобетонні; перекриття – 
збірні залізобетонні ребристі плити по збірних залізобетонних балках; 
покрівля, вікна, двері, підлога – відсутні; оздоблювальні роботи, вну-
трішні сантехнічні та електротехнічні роботи не проводилися. Ступінь 
будівельної готовності – 30 %. Об’єкт не законсервовано та не охоро-
няється. Земельна ділянка під об’єктом не відведена. Об’єкт розташо-
ваний на землях сільськогосподарського призначення.

Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 85 821,76 грн, ПДВ – 
17 164,35 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням Пдв – 102 986,11 грн.
Умови продажу:
можлива зміна первісного призначення об’єкта незавершеного 

будівництва за умови дотримання вимог Земельного кодексу України; 
завершити будівництво об’єкта у трирічний строк від дати нотаріально-
го посвідчення договору купівлі-продажу; ввести об’єкт в експлуатацію 
протягом 6 місяців з моменту завершення будівництва; забезпечити 
дотримання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого введення в екс-
плуатацію об’єкта приватизації; набуття права користування земельною 
ділянкою здійснюється відповідно до земельного законодавства; заре-
єструвати відповідно до чинного законодавства декларацію про початок 
виконання будівельних робіт протягом 1 року від дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу; подальше відчуження об’єкта 
незавершеного будівництва можливе 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.

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 ГУ ДКСУ у Харківській області, МФО 851011, ЄДРПОУ 13511245, 
одержувач: РВ ФДМУ по Донецькій області.

Грошові кошти в розмірі 10 298,61 грн. (без ПДВ), що становить 
10 % від початкової ціни об’єкта, вносяться на р/р № 37312081011314 
в банк ГУ ДКСУ 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 20 листопада 2015 р. о 10.30 за адре-
сою: 61024, м. Харків, вул. Лермонтовська, 20, Харківська філія 
української універсальної біржі.

Приймання заяв закінчується 16 листопада 2015 року. Заяви на 
участь в аукціоні приймаються в робочі дні з 9.00 до 18.00, у 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.

Чернігівська обЛасть
інформація 

рв фдму по Чернігівській області про оголошення конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування  
для обслуговування нежитлової будівлі

Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення документації 
із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне корис-
тування (погодження меж земельної ділянки з суміжними землевлас-
никами та землекористувачами, проведення робіт із визначення ка-
дастрового номера, погодження та затвердження документації із зем-
леустрою у встановленому порядку, отримання позитивного висновку 
державної експертизи документації із землеустрою (у разі необхідності 
її проведення), витягу з Державного земельного кадастру про земель-
ну ділянку, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для 
продажу земельної ділянки).

1. Дані про об’єкт землеустрою: адміністративна будівля пло-
щею 226,7 м2 за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 145. Об’єкт у 
задовільному стані.

орієнтовний розмір земельної ділянки – 0,38 га.
2. Підстава для замовлення робіт із землеустрою: лист Фонду дер-

жавного майна України № 10-20-11816 від 01.07.2015.

3. Перелік документів, які необхідно отримати в результаті прове-
дення робіт із землеустрою: документація із землеустрою, зокрема 
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки; позитивний 
висновок державної експертизи (у разі необхідності її проведення), ви-
тяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з від-
бору виконавців робіт із землеустрою.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на 
якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з від-
бору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням назви об’єкта 
та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та 
окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією. До під-
твердних документів належать:

заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою 
(додаток 2 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із зем-
леустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 29.09.11 № 1420); копія документа, що засвідчує реєстрацію фізич-
них осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, крім 
осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідо-
мили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 
відмітку у паспорті; копії установчих документів претендента та довідки 
про присвоєння йому ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ (для претен-

дента – юридичної особи); копії документів, що підтверджують відповід-
ність претендента вимогам, встановленим чинним законодавством до 
виконавців робіт із землеустрою; письмова інформація претендента про 
його досвід роботи (за наявності); проект завдання на виконання робіт, у 
якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку 
пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати 
замовник, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за 
результатами виконаних робіт; згода на обробку персональних даних 
(додаток 4 до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із зем-
леустрою, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
29.09.11 № 1420) – для фізичних осіб – підприємців – претендентів на 
участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою.

Вартість виконання робіт у конкурсній пропозиції наводиться з ура-
хуванням податку на додану вартість, а строк виконання робіт зазна-
чається в календарних днях.

Останній день подання конкурсної документації – 23.11.2015.
конкурс відбудеться 01.12.2015 о 10.00 у рв фдму по Чер-

нігівській області за адресою: м. Чернігів, просп. миру, 43,  
кімн. 305.

Конкурсну документацію претенденти подають до канцелярії РВ 
ФДМУ по Чернігівській області.

Місцезнаходження комісії: РВ ФДМУ по Чернігівській області; 
м. Чернігів, просп. Миру, 43, каб. 305. Телефон для довідок (0462) 
67-63-02.
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До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки 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, ви-
даними відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду дер-
жавного майна України 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 майна; письмової згоди оціню-
вачів, яких додатково буде залучено суб’єктом оціночної діяльності до 
виконання робіт з оцінки майна.

Для участі в конкурсі потрібно подати до регіонального відділення 
конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та 
яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку 
майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого пре-
тенденту Фондом державного майна України; письмові згоди оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх осо-
бистими підписами (у тому числі тих, що працюють 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 пра-
цюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з неза-
лежної оцінки майна, у тому числі подібного майна, тощо).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання 
робіт (у календарних 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 
оголошеної дати проведення конкурсу до канцелярії РВ ФДМУ по За-
карпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранець-
ка, 60 до 17.00.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на 
кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містять-
ся 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 господарю-
вання, який подає заяву.

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

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 першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 86,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 2. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 93,5 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 3. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 38,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 4. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 65,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 5. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 59,2 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 6. нежитлові приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 25,0 м2 та на другому поверсі 
загальною площею 71,4 м2 за адресою: Київська обл., м. Миронів-
ка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебувають на балансі ДП «Київ-
пассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 7. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 33,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 8. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 16,1 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 9. нежитлове приміщення на другому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 29,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 10. нежитлове приміщення на другому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 27,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 11. нежитлове приміщення на другому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 70,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 12. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 9,5 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі 
ДП «Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 13. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 6,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі 
ДП «Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 14. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 10,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 15. нежитлове приміщення на другому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 26,7 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 16. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 9,1 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі 
ДП «Київпассервіс».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 17. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 9,4 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі 
ДП «Київпассервіс»

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 18. нежитлове приміщення на першому поверсі автостанції 

«миронівка» загальною площею 17,5 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Миронівка, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що перебуває на балансі ДП 
«Київпассервіс»

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 19. нежитлове приміщення загальною площею 38,2 м2 за 

адресою: Київська обл., Обухівський р-н, м. Українка, вул. Зв’язку, 
1, що перебуває на балансі Київської обласної дирекції УДППЗ «Укр-
пошта».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 20. Частина фойє корпусу № 1 загальною площею 1,0 м2 за 

адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлин-
ського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 21. Частина асфальтованого майданчика на пристанційній 

території автостанції «українка» загальною площею 6,0 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Українка, вул. Юності, 4, що перебуває на 
балансі ДП «Київпассервіс».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 22. Частина асфальтованого майданчика на пристанційній 

території автостанції «кагарлик» загальною площею 6,0 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Незалежності, 15, що пере-
буває на балансі ДП «Київпассервіс».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 23. Частина асфальтованого майданчика на пристанційній 

території автостанції «тараща» загальною площею 6,0 м2 за адре-
сою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. Б. Хмельницького, 75, що пере-
буває на балансі ДП «Київпассервіс».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 24. Частина асфальтованого майданчика на пристанційній 

території автостанції «миронівка» загальною площею 6,0 м2 за 
адресою: Київська обл., м. Кагарлик, вул. 40-річчя Перемоги, 2а, що 
перебуває на балансі ДП «Київпассервіс».

Дата оцінки – 31.10.2015.
� 25. нежитлове приміщення в будівлі головного корпусу за-

гальною площею 97,6 м2 за адресою: Київська обл., м. Славутич, 
вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7, що перебуває на балансі ДЗ «Спеціа-
лізована медико-санітарна частина № 5 МОЗ України».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 26. нежитлове приміщення на першому поверсі триповер-

хової будівлі загальною площею 35,0 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 13, що перебуває на балансі Управління 
Державної казначейської служби України у Вишгородському районі.

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 27. нежитлове приміщення загальною площею 11,0 м2 за 

адресою: Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлин-
ського, 30, що перебуває на балансі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 28. Приміщення загальною площею 1,5 м2 за адресою: Київ-

ська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 86, що перебуває на балансі Націо-
нального університету Державної податкової служби України.

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 29. Приміщення загальною площею 1,0 м2 за адресою: Київ-

ська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 90, що перебуває на балансі Націо-
нального університету Державної податкової служби України.

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 30. Приміщення загальною площею 2,0 м2 за адресою: Київ-

ська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 79б, що перебуває на балансі Націо-
нального університету Державної податкової служби України.

Дата оцінки – 30.11.2015.
� 31. Приміщення загальною площею 0,5 м2 за адресою: Київ-

ська обл., м. Ірпінь, вул. Тургенівська, 102а, що перебуває на балансі 
Національного університету Державної податкової служби України.

Дата оцінки – 30.11.2015.
Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по Київській об-

ласті конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції 
та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі (за встановленою формою); копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оці-
нювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до про-
ведення 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; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого Фондом державного майна України; інформація про претен-
дента (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 
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 прове-
дення конкурсу.

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

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

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

конкурс відбудеться 19.11.2015 об 11.00 за адресою: м. київ, 
вул. симона Петлюри, 15, рв фдму по київській області, теле-
фон для довідок 200-25-36.

Львівська обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
об’єкта приватизації державної власності

� Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – дитячий 
садок. Адреса: Львівська обл., Буський р-н, с. Топорів, вул. Краківська, 
688. Балансоутримувач: відсутній.

Спосіб приватизації: аукціон.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його 

приватизації шляхом продажу на аукціоні під розбирання.
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 України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки 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, ви-
даними відповідно 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 проведенні оцінки подібного 
майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оці-
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида-
ного претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їх особистими підписами, 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 незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо).

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

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

Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше 
ніж за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу.

Телефон для довідок (032) 261-62-14.

інформація 
рв фдму по Львівській області про оголошення конкурсу  

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

об’єктів оренди державної власності
� 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 2 загальною 

площею 2,0 м2 у модульному павільйоні м/п мостиська п/п «Шеги-
ні». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська обл., Мостиський р-н, 
с. Шегині, вул. Дружби, 201. Балансоутримувач: Державна фіскальна 
служба України (в оперативному управлінні Львівської митниці ДФС). 
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розра-
хунку 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., Мостиський 
р-н, с. Шегині, вул. Дружби, 201.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

� 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля загальною площею 
371,6 м2 на території мрц «Перлина Прикарпаття». Місцезнахо-
дження об’єкта оцінки: Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 
71. Балансоутримувач: Медичний реабілітаційний центр МВС України 
«Перлина Прикарпаття». Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою укла-
дення 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. Труска-
вець, вул. С.Бандери, 71.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.10.2015 
(орієнтовно).

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 України 19.09.2011 за № 1096/19834 (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, 
виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено 
здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцін-
ки 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, ви-
даними відповідно 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 проведенні оцінки подібного 
майна; письмової згоди оцінювачів, яких буде залучено суб’єктом оці-
ночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

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

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення); копія установчого документа претендента; копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі 
та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, вида-
ного претенденту Фондом державного майна України; письмові згоди 
оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведен-
ня робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їх особистими підписами, 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 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 слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності».

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

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

одеська обЛасть
інформація 

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

до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності
� 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 

вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення догово-
ру оренди.

№ 
з/п

Найменування об’єкта  
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Запланована 

дата оцінки
1 Облаштований майданчик на 

відкритій складської площад-
ці причалу № 9 ВРР-2

15,0 Одеська обл., 
м. Южне, вул. Бе-
регова, 13

ДП «МТП «Южний» 31.10.15

ð
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Продовження таблиці

№ 
з/п

Найменування об’єкта  
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Запланована 

дата оцінки
2 Нежитлове приміщен-

ня другого поверху 
адміністративно-побутової 
будівлі, інв. № 12705

13,2 Одеська обл., 
м. Іллічівськ, 
с. Бурлача Балка, 
вул. Північна, 4

Державне підпри-
ємство «Іллічів-
ський морський 
торговельний порт»

31.10.15

3 Нежитлове приміщення на 
першому поверсі корпусу 
№ 13

17,4 м. Одеса, просп. 
Гагаріна, 8

Одеський націо-
нальний політехніч-
ний університет

31.10.15

4 Частина нежитлового при-
міщення на першому поверсі 
гуртожитку, інв. № 10320001

4,0 м. Одеса, 
вул. Балків-
ська, 54

Одеська національ-
на академія харчо-
вих технологій

31.10.15

5 Приміщення на першо-
му поверсі триповерхового 
корпусу Офтальмологічного 
центру (Університетської 
клініки № 2) ОНМедУ (інв. 
№ 10320006)

4,0 м. Одеса, 
вул. Ольгіїв-
ська, 4

Одеський націо-
нальний медичний 
університет

31.10.15

6 Нежитлові приміщення Бу-
дівлі відділення зв’язку, інв. 
№ 10310024

66,4 Одеська обл., 
Білгород-
Дністровський 
р-н, с. Курортне, 
вул. Чорномор-
ська, 11а

Державний заклад 
«Спеціалізова-
ний (спеціальний) 
санаторій «При-
морський» МОЗ 
України»

31.10.15

7 Частина приміщення в кафе-
гуртожитку на другому повер-
сі двоповерхового будинку, 
інв. № 10317696

3,0 м. Одеса, 
вул. Композитора 
Ніщинського, 4

Одеська національ-
на академія зв’язку 
ім. О. С. Попова

31.10.15

8 Нежитлові приміщення 
(будівлі)

2 799,0 м. Одеса, 
вул. Примор-
ська, 3

Державна судно-
плавна компанія 
Чорноморське мор-
ське пароплавство

31.10.15

9 Нежитлові приміщення на 
першому поверсі адміністра-
тивно-складської будівлі

202,3 м. Одеса, 
вул. Заньковець-
кої, 2

ДП «Укртрансфар-
мація»

31.10.15

10 Нежитлові приміщення  
у будівлі «Мортек»,  
інв. № 082008

34,4 м. Одеса, пл. 
Митна, 1/2

ДП «Адміністра-
ція Одеського 
морського порту» 
(Одеська філія)

31.10.15

11 Будівля КНС-2 (площею 
36,0 м2) та зовнішнього водо-
проводу від КНС-2 (площею 
80,4 м2)

116,4 Одеська обл., 
Комінтернівський 
р-н, смт Чор-
номорське, 
вул. Гвардій-
ська, 54

Державне підпри-
ємство «Одеський 
морський торго-
вельний порт»

31.10.15

12 Автобусна зупинка 1, 2; авто-
стоянка біля Водного корпу-
су; майданчик для зупинки 
автобусів; основа під щити; 
зовнішнє освітлення водного 
корпусу 22 ст; дорога навко-
ло водного корпусу; дорога 
від автостоянки; центральна 
дорога; газон біля водного 
корпусу

4 231,0 Одеська обл., 
Комінтернівський 
р-н, смт Чор-
номорське, 
вул. Гвардій-
ська, 54

ДП «Одеський мор-
ський торговельний 
порт»

31.10.15

� 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової 
вартості для розрахунку орендної плати з метою пролонгації дого-
вору оренди.

№ 
з/п

Найменування об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 

Адреса об’єкта 
оцінки Балансоутримувач Запланована 

дата оцінки
1 Частина ганку головного входу 

навчального корпусу № 2, інв. 
№ 10310002

2,0 м. Одеса, 
вул. Дідріхсо-
на, 8

Одеська націо-
нальна морська 
академія

31.10.15

2 Нежитлове приміщення тех-
нічного поверху загальною 
площею 8,0 м2 та ділянка даху 
навчального корпусу № 2 
загальною площею 8,0 м2,  
інв. № 101013

16,0 м. Одеса, 
вул. Гоголя,18

Одеський націо-
нальний економіч-
ний університет

31.10.15

3 Нежитлові приміщення техніч-
ного поверху площею 6,0 м2; 
відкрита площадка на даху 
будівлі площею 9,0 м2 

15,0 м. Одеса, 
вул. Мечнико-
ва, 132

Одеський науково-
дослідний інститут 
телевізійної техніки

31.10.15

4 Ділянка на даху 3-поверхової 
будівлі (3,0 м2) та ділянка за-
мощення двору (10,0 м2),  
інв. № 101001

13,0 м. Одеса, 
вул. Преобра-
женська, 8

Одеський націо-
нальний економіч-
ний університет

31.10.15

5 Нежитлове приміщення пер-
шого поверху пункту електро-
постачання «Морехідний», 
інв. № 10310050

49,16 м. Одеса, 
вул. Дідріхсо-
на, 8 

Одеська націо-
нальна морська 
академія

31.10.15

Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є:
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-

ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за 
№ 1096/19834, (далі – Положення) документація подається претен-
дентом 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 (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 оцінюва-
чів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт 
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки), завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфі-
каційних 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 кон-
верті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції 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.

У випадку неукладення договору на проведення оцінки з пере-
можцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за догово-
ром на підставі п. 3.7 Положення Комісія може визначати учасника 
конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки  
майна.

Конкурсну документацію слід подавати до РВ ФДМУ по Одеській 
області за чотири робочих дні до дати проведення конкурсу (включно) 
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й по-
верх, кімн. 1113.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації у середу об 11.00 у кімн. 503. місцезнаходження комісії: 
м. одеса, вул. велика арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1110, 
телефони: (048) 731-50-28, (048) 731-50-39.

ПоЛтавська обЛасть
інформація 

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

залучені до проведення незалежної оцінки  
майна із визначенням ринкової вартості

� 1. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 
11,7 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Фрунзе, 164, м. Полтава.

Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 4,1 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Проїзд 40 років ДАІ, 3, м. Кременчук, 
Полтавська обл.

Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: вул. Леніна, 75в, м. Гадяч, Полтавська 
обл.

Балансоутримувач: УДАІ УМВС України в Полтавській області. 
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою укладення дого-
вору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
� 2. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення вокзалу 

ст. кременчук площею 41,8 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Пер-
шотравнева, 52, м. Кременчук, Полтавська обл. Балансоутримувач: 
Відокремлений підрозділ «Кременчуцьке БМЕУ» ДП «Південна залізни-
ця». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
� 3. Назва об’єкта: нежитлове приміщення в адміністративній 

будівлі площею 32,6 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Гоголя, 25, 
м. Полтава. Балансоутримувач: Державний проектний інститут містобу-
дування «Міськбудпроект». Мета оцінки: визначення ринкової вартості 
з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
� 4. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення будів-

лі площею 88,4 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Перемоги, 15, 
м. Лохвиця, Полтавська обл. Балансоутримувач: Управління Пенсійного 
фонду України в Лохвицькому районі. Мета оцінки: визначення ринкової 
вартості з метою продовження дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
� 5. Назва об’єкта: нежитлові приміщення площею 51,3 м2. 

Місцезнаходження об’єкта: вул. Огія, 17, м. Кобеляки, Полтавська обл. 
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській об-
ласті. Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 
дії договору оренди.

Запланована дата оцінки: 31.10.2015.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до-

кументи:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за № 1096/19834); копію 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено пре-
тендентом 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 май-
на, завірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів; копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 
виданого претенденту ФДМУ; інформацію 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); один конверт із за-
значенням адреси учасника конкурсу.

Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається у окремо запечата-

ному конверті і має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, 
кошторису витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк вико-
нання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації 
про проведення конкурсу.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу персоналу та 
адміністративно-господарської роботи РВ ФДМУ по Полтавській об-
ласті за адресою: м. Полтава, вул. Леніна, 1/23, кімн. 401 до 13.11.2015 
включно.

Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціноч-
ної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270 
та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.09.2011 
за № 1096/19834, конкурс відбудеться 19.11.2015 о 10.00 у рв 
фдму по Полтавській області за адресою: 36014, м. Полтава, 
вул. Леніна, 1/23, 4-й поверх, кімн. 404. телефон для довідок 
(05322) 2-89-58.

ХмеЛьницька обЛасть
інформація 

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

які будуть залучені до проведення незалежної  
оцінки об’єктів державної власності

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
об’єкта оренди для продовження договору оренди.

� Назва об’єкта оцінки № 1: вбудоване приміщення площею 
15,0 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі. Балансо-
утримувач – Головне управління статистики у Хмельницькій області. 
Місцезнаходження об’єкта: Хмельницька обл., м. Полонне, вул. Л. Укра-
їнки, 154.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
� Назва об’єкта оцінки № 2: частина вбудованого приміщення 

площею 15,0 м2 на першому поверсі залізничного вокзалу. Балан-
соутримувач – Відокремлений підрозділ – Вокзал ст. Хмельницький. 
Місцезнаходження об’єкта: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 92.

Запланована дата оцінки – 31.10.2015.
Організаційно-правова форма – державна власність.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну до-

кументацію у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, 
що містяться у конверті. До підтвердних документів належать:

заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 2 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270); 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; письмові згоди оцінюва-
чів, 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 оці-
нювачів; копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформація про пре-
тендента, в якій зазначаються досвід роботи, кваліфікація та особис-
тий досвід роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та 
додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі 
подібного майна, тощо.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – практичний досвід з 
визначення ринкової вартості подібного майна.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання 
робіт (у календарних днях). До уваги приймаються пропозиції, в яких 
строк виконання робіт з оцінки об’єктів нерухомого майна не переви-
щує 5 днів.

конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї 
інформації о 10.00 у рв фдму по Хмельницькій області за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. соборна, 75.

Конкурсна документація подається до загального відділу РВ ФДМУ 
по Хмельницькій області за вказаною вище адресою за чотири робо-
чих дні до дати проведення конкурсу (включно). Телефон для довідок 
(0382) 79-56-16.

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 дого-
вору оренди.

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Площа, 

м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлові приміщення 
першого поверху (кімн. 
102), другого поверху 
двоповерхової будівлі 

158,0 Черкаська обл., 
Уманський р-н, 
с. Ладижинка, 
вул. Гагаріна, 45 

Черкаська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта»

31.10.15

2 Нежитлові приміщення 
першого поверху (кімн. 
з № 4-1 до № 4-5, з 
№ 4-15 до № 4-17) та 
кімнати спільного корис-
тування (№ 4-6, № 4-7, 
№ 4-8, № 4-12, № 4-12, 
№ 4-13) будівлі відділен-
ня поштового зв’язку 

200,5 Черкаська 
обл., м. Сміла, 
вул. Перемо-
ги, 14 

Черкаська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта»

31.10.15

3 Нежитлове приміщення 
на 3-му поверсі адмін-
будівлі 

21,66 Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Рє-
піна, 26а 

ДП «Приладобудівний за-
вод «Райдуга»

30.09.15

4 Приміщення аптеки 87,3 Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Рє-
піна, 26а 

ДП «Приладобудівний за-
вод «Райдуга»

30.09.15

5 Частина нежитлових 
приміщень виробничо-
навчальної майстерні 

38,8 Черкаська 
обл., м. Умань, 
вул. Залізняка, 4 

Державний навчальний 
заклад «Уманський профе-
сійний аграрний ліцей»

31.10.15

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

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща м2
Адреса об’єкта 

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Частина нежитлового при-
міщення 

314,3 м. Черкаси, 
вул. Нечуя-
Левиць- 
кого, 32/1 

ЧДЖПП «Житло-
сервіс»

31.10.15

2 Нежитлове приміщення будівлі 
вагової з навісом літ. О-1; 
частини замощення літ. І

26,84;

430,11

м. Черкаси, 
вул. Ілььїна, 218 

Черкаська філія 
Концерну «Військ-
торгсервіс»

31.10.15

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

діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 29.08.2011 № 1270, до-
кументація подається претендентом в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності». 
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 проведен-
ня оцінки та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову 
оцінку земельної ділянки); письмові згоди оцінювачів, яких буде до-
датково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна 
(експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту 
про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки), за-
вірені їхніми особистими підписами, а також копії кваліфікаційних до-
кументів 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 за-
лучаються ним, з незалежної оцінки майна, у т. ч. подібного майна,  
тощо).

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

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

Останній день подання заяв – 6 листопада 2015 року.
конкурс відбудеться 12 листопада 2015 року о 10.00 у рв 

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

м. київ
інформація 

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

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

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Площа, 
м2 Адреса об’єкта оцінки Балансоутримувач Орієнтовна 

дата оцінки
1 Нежитлове 

приміщення
591,9 м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 55
НСК «Олімпійський» 31.10.15

2 Нежитлове 
приміщення

151,2 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 33/43

ДУ «Національний інститут 
раку»

31.10.15

3 Нежитлове 
приміщення

20,6 м. Київ, просп. Акаде-
міка Глушкова, 4е

Київський національний уні-
верситет ім. Т. Шевченка

31.10.15

4 Нежитлове 
приміщення

28,5 м. Київ, вул. Ломоно-
сова, 33/43

ДУ «Національний інститут 
раку»

31.10.15

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

№ 
з/п

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

оцінки Балансоутримувач Дата 
оцінки

1 Нежитлове 
приміщення

103,2 м. Київ, 
вул. Смолен-
ська, 19

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг

30.11.15

2 Нежитлове 
приміщення

106,5 м. Київ, 
вул. Смолен-
ська, 19

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг

30.11.15

3 Нежитлове 
приміщення

1 102,8 м2, з 
урахуванням 
збільшення – 

1 629,8 м2

м. Київ, 
вул. Привок-
зальна, 3

Відокремлений підрозділ ДТГО 
«Південно-Західна залізниця» Київ-
ське будівельно-монтажне експлуа-
таційне управління № 1

31.10.15

Учасникам конкурсу потрібно подати до РВ ФДМУ по м. Києву кон-
курсну 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 докумен-
тів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; письмо-
ві 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 оці-
ночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна 
України; інформація про претендента (документ, який містить відомості 
про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особисто-
го 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, кальку-
ляції 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 20 листопада 2015 р.».

конкурс відбудеться 20 листопада 2015 р. об 11.00 в рв фдму 
по м. києву за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для 
довідок 281-00-32.

Документи приймаються до 12.30 16 листопада 2015 р. за адре-
сою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108. Тел. для довідок  
281-00-32.
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28 жовтня 2015 року№ 49 (898)

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 «Луганське регіонаЛьне  
уПравЛіння автобусниХ станцій»,  

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 33009052

2 Найменування товариства ПАТ «Луганське регіональне управління 
автобусних станцій»

3 Місцезнаходження товариства 93401, Луганська обл., м. Сєверодо-
нецьк, просп. Хіміків, 61

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 26 914 100,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 9 685 246

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капі-
талу, %

35,986

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 1,00

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 10881761,29

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

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 119

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 17,5401

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплен-
ня), %

0

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

32112, ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України»

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

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

15 814 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 37 510 

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. 26242 27889 15814

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 17630 21244 12003

3
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), %

148,85 131,28 131,75

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 2434 594 55

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 30409 31314 34686

6 Оборотні активи, тис. грн. 2994 8564 2824

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

ПубЛіЧне акціонерне товариство «авіаційне ПідПриЄмство  
сПеціаЛьного ПриЗнаЧення «меридіан»,  

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 01130667

2 Найменування товариства ПАТ «Авіаційне підприємство спеціаль-
ного призначення «Меридіан»

3 Місцезнаходження товариства 38714, Полтавська обл., Полтавський 
р-н, с. Супрунівка, вул. Київська, 2ж

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 4 878 600,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 4 878 600

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капі-
талу, %

100,00

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 1,00

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 4 878 600,00

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 10,0024

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплен-
ня), %

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.

47 

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 4 441 

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. 571 121 47

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 191 70 87

3
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), %

299 173 54

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. 3 4 5

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 3648 3542 3446

6 Оборотні активи, тис. грн. 1082 874 995

1 2 3 4 5

7 Витрати майбутніх періодів, тис. грн. 0 13 2

8 Необоротні активи та групи вибуття, тис. грн. 0 0 0

9 Баланс активів, тис. грн. 33403 39878 37510

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 30740 30604 30481

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 31 12 12

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 3612 3612

13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 2632 5650 3405

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

15 Баланс пасивів, тис. грн. 33403 39878 37510

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

ПАТ дотримується встановлених лімітів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами згідно з отри-
маними дозволами на Кремінській АС, Лисичанській АС-2, Сватівській АС. Перевищення лімітів на викиди немає. За 12 місяців 2014 року 
сплачено екологічного податку в сумі 181,33 грн. Штрафних санкцій немає.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Відсутнє провадження справи про банкрутство.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п

Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі фондова біржа «іннекс»

2 Місцезнаходження фондової біржі 03040, м. Київ, просп. Голосіївський (просп. 40-річчя 
Жовтня), 70, 11-й поверх

3 Телефон для довідок 221-01-40

4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 18.11.2015 

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 

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», За-
кону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення 
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в про-
цесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного ко-
мітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 
року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, 
розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» не можуть бути покупцями: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної 
влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдин-
гові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареє-
стровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF 
до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; 
особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 
8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України 
«Про санкції».

1 2 3 4 5

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. 4730 4416 4441

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 4093 3457 3461

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 0 0 0

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 32 201 214

13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 605 758 766

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

15 Баланс пасивів, тис. грн. 4730 4416 4441

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

У своїй діяльності підприємство не утворює викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище, не утворює та не роз-
міщує відходів.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Справа про банкрутство товариства не проваджується.

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, літ. «И»,  
2-й поверх

3 Телефон для довідок (044) 200-09-70

4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 19.11.2015 

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

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», За-
кону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення 
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в про-
цесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного ко-
мітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 
року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, 
розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» не можуть бути покупцями: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної 
влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдин-
гові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареє-
стровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF 
до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; 
особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 
8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України 
«Про санкції».



6

28 жовтня 2015 року № 49 (898)

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 «будівеЛьно- 
монтажне уПравЛіння 20»,  

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 01036491

2 Найменування товариства ПАТ «Будівельно-монтажне  
управління 20»

3 Місцезнаходження товариства 75143, Херсонська обл., Цюрупинський 
р-н, смт Брилівка, вул. Червоноармій-
ська, 20

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 583 800,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 8 400 200

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капі-
талу, %

14,389

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,01

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 84 002,00

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

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 1

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 3,2

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплен-
ня), %

0

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

32614167, ТОВ «Депозитарно-фондова 
компанія «Славутич-капітал»

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.

0

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 614,0

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. 3,8 0 0

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 339,6 147,6 0

3
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), %

1,1 0 0

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -363,6 -206,6 -141

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 328,5 164,3 532,0

6 Оборотні активи, тис. грн. 80,6 79,7 0

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

ПубЛіЧне акціонерне товариство «сіЛьськогосПодарське  
ПідПриЄмство «сеЛекція-ПЛемресурси»,  

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 00710457

2 Найменування товариства ПАТ «Сільськогосподарське підприєм-
ство «Селекція-племресурси»

3 Місцезнаходження товариства 92740, Луганська обл., Старобільський 
р-н, с. Чмирівка, вул. Воздухофлот-
ська, 199

4 Розмір статутного капіталу товариства, грн. 3 193 551,00

5 Кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу, шт. 1 649 184

6 кількість акцій, запропонованих до продажу, у відсотках статутного капі-
талу, %

12,91

7 Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25

8 Початкова ціна пакета акцій відповідно до акта оцінки, грн. 525578,45

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

10 Середньооблікова чисельність працівників, осіб 22

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 1 015,8

15 Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню в державній власності (у разі закріплен-
ня), %

0

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

32112, ПАТ «Державний експортно-
імпортний банк України»

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

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

2 010

19 Сукупна вартість активів товариства за останній фінансовий рік, тис. грн. 4 183 

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. 2224 1489 2010

2 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 1804 1221 1700

3
Рентабельність (відношення обсягу реалізації продукції до собівартості реалізованої 
продукції), %

123,28 121,95 118,23

4 Величина чистого прибутку (збитку), тис. грн. -211 -382 110

АКТИВ

5 Необоротні активи, тис. грн. 3767 3608 3506

6 Оборотні активи, тис. грн. 518 830 677

1 2 3 4 5

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. 409,1 244,0 614,0

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 269,2 62,6 372,0

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. 139,9 181,4 242,0

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 0 0 0

15 Баланс пасивів, тис. грн. 409,1 244,0 614,0

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище відсутні. Екологічних зборів та платежів немає.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Не впроваджено.

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) 19.11.2015 

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

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», За-
кону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення 
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в про-
цесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного ко-
мітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 
року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, 
розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» не можуть бути покупцями: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної 
влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдин-
гові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареє-
стровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF 
до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; 
особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 
8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України 
«Про санкції».

1 2 3 4 5

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. 4286 4438 4183

ПАСИВ

10 Вартість власного капіталу, тис. грн. 4128 3746 3856

11 Забезпечення наступних витрат і платежів, тис. грн. 48 32 6

12 Довгострокові зобов’язання, тис. грн. 0 8 0

13 Поточні зобов’язання, тис. грн. 100 652 321

14 Доходи майбутніх періодів, тис. грн. 10 10 10

15 Баланс пасивів, тис. грн. 4286 4438 4183

ВІДОМОСТІ 
про екологічний стан підприємства

Сума сплаченого зобов’язання з екологічного податку, що нараховується за викиди та розміщення відходів, за 2014 рік – 202,00 грн.  
Обсяг скидів забруднюючих речовин за 2014 рік – 10 т, у тому числі тверді відходи – 1,6 т.

ВІДОМОСТІ  
про стан наявності провадження у справі про банкрутство товариства

Відсутнє провадження у справі про банкрутство.

ІНФОРМАЦІЯ  
про місце та строк проведення торгів

№ 
з/п

Найменування показника Значення показника

1 найменування фондової біржі українська фондова біржа

2 Місцезнаходження фондової біржі 01034, м. Київ, пров. Рильський, 10

3 Телефон для довідок (044) 278-28-50

4 дата торговельного дня (дня проведення торгів) 24.11.2015 

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 

Аукціон проводиться з урахуванням вимог Закону України «Про приватизацію державного майна», За-
кону України «Про санкції» та постанови Кабінету Міністрів України від 12.05.2015 № 271 «Про проведення 
прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році», відповідно до Положення про порядок продажу в про-
цесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного ко-
мітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
17 грудня 1998 року за № 798/3238 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 
року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, 
розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 року № 216-р, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 725/21038).

До участі в аукціоні не допускаються особи, які згідно зі статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного майна» не можуть бути покупцями: 

юридичні особи, у майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків; органи державної 
влади; працівники державних органів приватизації; державні господарські об’єднання, державні холдин-
гові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства; особи, зареє-
стровані в офшорній зоні (перелік таких зон визначає Кабінет Міністрів України) чи країнах, включених FATF 
до списку країн, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом; 
особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в абзацах 2-6 частини 3 статті 
8 зазначеного закону, а також особи, відносно яких застосовані санкції відповідно до вимог Закону України 
«Про санкції».
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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

дніПроПетровська обЛасть
огоЛоШення 

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

№ 
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Державне агентство водних ресурсів 
України

01033800, Нікопольське міжрайонне управління водного гос-
подарства, 51530, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, 
с. Придніпровське, вул. Садова, 2а

Нежитлове приміщення будівлі 
насосної станції

01033800.7.МОЛШФРО28 Дніпропетровська обл., 
Томаківський р-н, с. За-
порізьке 

147,07 49 380,00 2 роки 11 місяців Розміщення складу без права торгівлі

2 Міністерство освіти і науки України 01116130, Дніпропетровський національний університет за-
лізничного транспорту ім. Академіка В. Лазаряна, м. Дніпро-
петровськ, вул. Лазаряна, 2, тел. (056) 776-59-47

Частина нежитлового вбудовано-
го приміщення

01116130.1.ЯОЧПКЧ013 м. Дніпропетровськ 
вул. Лазаряна, 2 

4,0 30 924,00 2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з про-
дажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи

3 Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості України

05410777, ДП «Дніпродіпрошахт», м. Дніпропетровськ, 
вул. Миронова, 15, тел.: (056) 756-82-00, 756-83-00

Нежитлові вбудовані приміщення 
та гаражний бокс

05410777.2.ПШИЖЦК015; 
05410777.2.ПШИЖЦК017

м. Дніпропетровськ, 
вул. Малиновського, 76

100,0;
21,3

195 300,00;  
44 325,00

2 роки 11 місяців Розміщення складу без права торгівлі

4 Широківська районна державна адмі-
ністрація Дніпропетровської області

00730477, Управління агропромислового розвитку Широків-
ської районної державної адміністрації Дніпропетровської об-
ласті, смт Широке, вул. Леніна, 115, тел. (05657) 2-14-31

Нежитлове приміщення Відсутній смт Широке, вул. Лені-
на, 115

91,9 70 076,00 2 роки 11 місяців Розміщення майстернь, що здійсню-
ють технічне обслуговування та ремонт 
автомобілів

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

житомирська обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02125208, Житомирський державний університет ім. І. Франка, 
м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, тел. (0412) 24-54-54 

Нежитлові приміщення буфету на першому 
поверсі навчального корпусу № 3 (літ. А) 

02125208.1.АААБИБ471 м. Житомир, вул. Пуш-
кінська, 42

46,6 171 240,00 2 роки 364 дні Розміщення буфету в навчальному закладі (без 
реалізації товарів підакцизної групи)

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

кіровоградська обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти  
і науки України

02125415, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Вин-
ниченка, 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, тел. (0522) 22-18-34

Частина коридору на першо-
му поверсі гуртожитку № 1

02125415.1.ЦШЯЯНС 021 м. Кіровоград, 
просп. Комуністич-
ний, 19

3,0 14 857,00 2 роки 11 місяців Встановлення терміналів самообслуговування щодо сплати 
за послуги мобільних операторів та користуванням Інтер-
нетом

2 Міністерство освіти  
і науки України

02125415, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Вин-
ниченка, 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, тел. (0522) 22-18-34

Частина коридору на першо-
му поверсі гуртожитку № 3

02125415.1.ЦШЯЯНС 018 м. Кіровоград, 
вул. Полтавська, 35

3,0 14 154,00 2 роки 11 місяців Встановлення терміналів самообслуговування щодо сплати 
за послуги мобільних операторів та користуванням Інтер-
нетом

3 Міністерство освіти  
і науки України

02125415, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Вин-
ниченка, 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, тел. (0522) 22-18-34

Частина коридору на першо-
му поверсі гуртожитку № 4

02125415.1.ЦШЯЯНС 020 м. Кіровоград, 
вул. Полтавська, 37

3,0 14 154,00 2 роки 11 місяців Встановлення терміналів самообслуговування щодо сплати 
за послуги мобільних операторів та користуванням Інтер-
нетом

4 Міністерство освіти  
і науки України

02125415, Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Вин-
ниченка, 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, тел. (0522) 22-18-34

Частина коридору на пер-
шому поверсі навчального 
корпусу № 4

02125415.1.ЦШЯЯНС 022 м. Кіровоград, 
вул. Шевченка, 1

3,0 20 725,00 2 роки 11 місяців Встановлення терміналів самообслуговування щодо сплати 
за послуги мобільних операторів та користуванням Інтер-
нетом

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

Львівська обЛасть
огоЛоШення  

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

Балансоутримувач 
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,  

контактний телефон)

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство освіти 
і науки України

02070996, Державний вищий навчальний заклад Національний 
лісотехнічний університет України, 79057, м. Львів, вул. Генера-
ла Чупринки, 103, тел. (032) 237-79-94

Частина нежитлового приміщення (кім-
ната для умивання) на третьому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 1

02070996.26.ЛЦУФБО163 м. Львів, вул. Генерала 
Чупринки, 114

2,0 20 500,00 
станом на 31.08.2015

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (розміщення 
пральних автоматів)

2 Міністерство освіти  
і науки України

02070996, Державний вищий навчальний заклад Національний 
лісотехнічний університет України, 79057, м. Львів, вул. Генера-
ла Чупринки, 103, тел. (032) 237-79-94

Частина нежитлового приміщення (кухня) 
на п’ятому поверсі дев’ятиповерхової бу-
дівлі гуртожитку № 4

02070996.26.ЛЦУФБО167 м. Львів, вул. Природ-
на, 10

4,0 43 899,00 
станом на 31.08.2015

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (розміщення 
пральних автоматів)

3 Міністерство освіти  
і науки України

02070996, Державний вищий навчальний заклад Національний 
лісотехнічний університет України, 79057, м. Львів, вул. Генера-
ла Чупринки, 103, тел. (032) 237-79-94

Частина нежитлового приміщення (кімна-
та для умивання) на четвертому поверсі 
семиповерхової будівлі гуртожитку № 2

02070996.26.ЛЦУФБО164 м. Львів, вул. Генерала 
Чупринки, 114а

2,0 20 600,00 
станом на 31.08.2015

2 роки 364 дні Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює 
побутове обслуговування населення (розміщення 
пральних автоматів)

4 Державна санітарно-
епідеміологічна 
служба України

38501853, ДУ «Львівський обласний лабораторний центр Держ-
санепідслужби України», м. Львів, вул. Круп'ярська, 27,  
тел. (032) 275-60-61 

Нежитлове приміщення № 1 38501853.1.НЧИЮЦЛ3426 Львівcька обл., м. Дро-
гобич, вул. Сагайдач-
ного, 29

48,2 87 500,00 
станом на 31.05.2015

2 роки 11 місяців Розміщення складу

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

сумська обЛасть
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнаходження загальна 
площа, м2

вартість майна за незалеж-
ною оцінкою без ПДВ, грн

максимально мож-
ливий строк оренди мета використання

1 Державна казначейська 
служба України 

37512251, Шосткинське управління Державної казначейської служби України Сумської області, 
41100, Сумська обл., м. Шостка, вул. Леніна, 15, тел.: (05449) 4-74-19, 2-13-37

Нежитлові приміщення 37512251.1.АААДЕГ531 Сумська обл., м. Шостка, 
вул. Леніна, 15

122,8 – 2 роки 364 дні Розміщення салону краси

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. суми, вул. Харківська, 30/1, рв фдму по сумській  
області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець 
оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

м. київ
огоЛоШення 

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

№  
з/п

Назва органу  
управління

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

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

найменування реєстровий номер майна місцезнахо-
дження

загальна 
площа, м2

вартість майна за неза-
лежною оцінкою, грн

максимально можли-
вий строк оренди мета використання

1 Міністерство аграрної по-
літики та продовольства 
України

38516592, Державне підприємство «Спецагро», 01001, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 24, тел. 279-60-44, факс 279-58-66

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (кімн. 104 на 
першому поверсі 7-поверхової будівлі адміністративно-
громадського призначення)

38516592.1.МШИМУЕ1134 м. Київ, вул.
Бориса Грінчен-
ка, 1

30,3 599 400,00  
станом на 30.06.2015

2 роки Розміщення офіса

2 Державна служба статисти-
ки України

21680000, Головне управління регіональної статистики, 01601, 
м. Київ, вул. Еспланадна, 4-6, тел. 287-60-35, факс 246-68-58

Нерухоме майно – нежитлове приміщення (кімн. 105 на 
першому поверсі 9-поверхової адміністративної будівлі)

21680000.1.АААДЕЖ528 м. Київ, вул. 
Еспланадна, 4-6 

124,7 2 219 790,00 
станом на 31.08.2015 

2 роки 11 місяців Розміщення офісного приміщення

3 Міністерство освіти і культу-
ри України

16459396, Національний університет «Києво-Могилянська 
академія», 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, тел. 425-60-59, 
факс 463-67-83

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на першому по-
версі приміщення гастроентерологічного та неврологічного 
відділення Клінічної лікарні № 15 – бібліотека Антоновичів)

16459396.1.ПТДСУН028 м. Київ, 
вул. Г. Сково-
роди, 2 

2,0 27 100,00 
станом на 30.06.2015 

1 рік Розміщення торговельного автомата, 
що відпускає продовольчі товари

4 Міністерство енергетики 
та вугільної промисловості 
України

37471933, Міністерство енергетики та вугільної промисловості 
України, м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. (044) 206-38-76

Частина нежитлового приміщення 37471933.1.ЖРЕЕПН287 м. Київ, 
вул. Б. Хмель-
ницького, 4 

1,5 31 000,00 
станом на 31.07.2015

1 рік Розміщення банкомата

5 Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства України

16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговування», 
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 51, тел. (044) 529-42-84

Нерухоме майно – частина технічного поверху площею 
8,0 м2 та частина даху площею 7,0 м2

– м. Київ, вул. Ве-
лика Житомир-
ська, 9б 

15,0 385 789,00 
станом на 31.05.2015

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, 
який надає послуги з рухомого (мобіль-
ного) зв’язку

6 Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 
житлово-комунального гос-
подарства України

16466350, Державне підприємство «Укркомунобслуговування», 
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 51, тел. (044) 529-42-84

Нерухоме майно – частина технічного поверху площею 
5,0 м2 та частина даху площею 4,0 м2

– м. Київ, вул. Ди-
митрова, 24

9,0 313 976,00 
станом на 31.05.2015

2 роки 11 місяців Розміщення оператора телекомунікацій, 
який надає послуги з рухомого (мобіль-
ного) зв’язку

7 Міністерство освіти і науки 
України

Національний університет фізичного виховання і спорту України, 
03680, м. Київ, вул. Фізкультури, 1, тел. (044) 417-70-91

Нерухоме майно – нежитлові приміщення навчального 
корпусу № 8

– м. Київ, вул. Ди-
митрова, 8-10

21,88 270 000,00 
станом на 30.06.2015

2 роки 11 місяців Розміщення офіса

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 107, тел. 281-00-18. 
Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець ого-
лосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».
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ІНФОРМАЦІЯ РеГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛеНЬ ФДМУ

микоЛаївська обЛасть
інформація 

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

�  Назва об’єкта та його місцезнаходження: нерухоме державне  
майно – нежитлові приміщення першого поверху навчального корпусу 
№ 5 площею 67,8 м2 за адресою: пл. Комунарів, 1, м. Миколаїв.

Балансоутримувач: Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського.

Орган управління майном: Міністерство освіти і науки України. 
Ринкова вартість майна згідно з висновком про вартість на 31.07.2015 

становить 150 510,00 грн без ПДВ.
стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку – 

вересень 2015 р. становить 509,13 грн без Пдв при використанні орен-
дованого майна для розміщення буфету. 

Основні умови конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць оренди – вересень 2015 року, яка без урахування ПДВ ста-
новить 509,13 грн. 

2. Використання орендованого майна під розміщення буфету.
3. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна. 
4. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
5. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 

числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
6. Внесення завдатку у розмірі, не меншому, ніж 3-місячна орендна пла-

та, протягом місяця після підписання договору оренди, який зараховується 
в рахунок плати за останні 3 місяці оренди.

7. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуата-
ції, ефективного використання, збереження об’єкта оренди, забезпечення 
пожежної безпеки.

8. Своєчасне виконання поточного та інших видів ремонту за рахунок 
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення.

9. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення догово-
ру оренди державного нерухомого майна на користь балансоутримувача. 
Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк 
оренди майно було застрахованим.

10. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної 
оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу протягом 10 
календарних днів з моменту укладення договору оренди.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний 
розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших 
умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної ко-
місії такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про 
конкурс. Якщо претендент вже подавав заяву про оренду, яка стала підста-
вою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові 
пропозиції відповідно до умов конкурсу;

пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної пла-
ти, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу; 

інформацію про засоби зв’язку з ним.
2. Відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 

представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих до-
кументів, завірену належним чином копію звіту про фінансові результати 
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не поруше-
но справу про банкрутство.

б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або на-
лежним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – плат-
ника єдиного податку.

Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної 
плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день прове-
дення конкурсу, подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються у 
РВ ФДМУ по Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 
20, 6-й поверх, кімн. 37-38. 

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до 
початку проведення конкурсу.

конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону відбудеться об 11.00 через 20 
календарних днів з дати публікації за адресою: м. миколаїв вул. Чка-
лова, буд. 20, 6-й поверх, конференц-зал рв фдму по миколаївській 
області.

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

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у відділі 
оренди державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській області 
або за тел.: (0512) 47-04-18, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 (крім вихідних).

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 оренда та його місцезнаходження: нерухоме майно – 

частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 на 2-му поверсі будів-
лі адміністративно-учбового корпусу (р/н 02500735.1 .ШЯМДОР005) за 
адресою: м. Київ, вул. В. Чорновола, 24, що перебуває на балансі Київського 
професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 31.05.2015 становить 85 600,00 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 – вересень 2015 р. ста-

новить 503,67 грн без урахування Пдв; мета використання: розміщення 
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання 
документів (орендна ставка 7 %); найбільший запропонований розмір місяч-
ної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно 
зі встановленою на торгах початковою орендною платою; ефективне вико-
ристання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов 
договору оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; заборона приватизації, 
суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; 
забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його пошко-
дженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітар-
ними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване 
майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, 
з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи проти-
пожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з 
моменту підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку 
об’єкта оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на 
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток в розмірі запропонованої ним суми мі-
сячної орендної плати на розрахунковий рахунок відділу Державного казна-
чейства за місцем розташування об’єкта оренди протягом місяця з моменту 
підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в ра-
хунок плати за останній місяць платежів за використання майна; укладення 
з балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та за 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 балансоутри-
мувача і подати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення 
про сплату страхового платежу; на момент укладення договору оренди пере-
можець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок балансоутриму-
вача – Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
та орендаря щодо стану майна; переможець конкурсу після отримання від 
орендодавця проекту договору оренди протягом 5 робочих днів повертає 
йому підписаний зі свого боку проект договору оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець 
згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення 
ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % 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  такі мате-
ріали:

заяву про участь у конкурсі; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, 
крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку 
з ним; відомості про претендента: 

а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження 
представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії установчих до-
кументів; завірену належним чином копію звіту про фінансові результати 
претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за 
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не поруше-
но справу про банкрутство;

б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або на-
лежним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію 
виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фі-
зичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – плат-
ника єдиного податку;

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.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до 
дати проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кімн. 107) за адресою: 
01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по м. Києву в конверті з на-
писом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (для фізич-
них осіб  за наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та об’єкта 
оренди (адреса, площа, балансоутримувач).

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

конкурс буде проведено о 15.30 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) 281-00-21.

відповідно до звернення рв фдму по Харківській області інфор-
мацію про проведення конкурсу на право оренди державного майна, а 
саме: об’єкта І  (нежитлові приміщення – кімн. 87-1 (3,1 м2), частина 
кімн. 87-2 (1,8 м2), кімн. 87-3 (1,3 м2), кімн. 87-5 (24,2 м2) у підвалі 11-
поверхового житлового будинку, реєстровий № 02071180.1.ДВГЛЛД192, 
інв. № 1032000233, загальною площею 30,4 м2 за адресою: м. Харків, 
вул. Пушкінська, 74, що перебувають на балансі Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут») та об’єкта ІІ (нежитлові 
приміщення – кімн. 23, 23а, 23б, 23в, 24а, 25а, IV, IV-а, IV-б, 32 на першо-
му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу, інв. № 10310001, літ. 
А-4, реєстровий номер 4388, пам’ятка архітектури, загальною площею 
109,9 м2 за адресою: м. Харків, пров. Плетнівський, 5, що перебувають 
на балансі Харківського інституту фінансів УДУФМТ), опубліковану в га-
зеті «Відомості приватизації» від 21.10.15 № 47 (896) на стор. 7, вважати 
недійсною.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРеНДУ ВІйСЬКОВОГО МАйНА
(відповідно до наказу ФДМУ від 15.01.08 № 30)

інформація 
кев м. дніпропетровська про проведення конкурсу на право  
укладення договору оренди нерухомого військового майна

Балансоутримувач: КЕВ м. Дніпропетровська.
Орган управління: Міністерство оборони України.
� 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 160,0 м2.
Адреса об’єкта оренди: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 

с. Орловщина, військове містечко № 5, інв. № 31.
стартова орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку 

і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої 
постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 (із змінами та доповненнями), за ба-
зовий місяць розрахунку – вересень 2015 р. становить 897,20 грн за 
умови використання – розміщення ферми з вирощування свиней.

� 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 134,6 м2.
Адреса об’єкта оренди: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 

смт Черкаське, вул. Лісна,18, військове містечко № 3, інв. № 203.
стартова орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку 

і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої 
постановою КМУ № 786 від 04.10.1995 (із змінами та доповненнями), за 
базовий місяць розрахунку – вересень 2015 р. становить 822,70 грн 
за умови використання – розміщення майстерні, що здійснює побутове 
обслуговування населення, без права виробництва та здійснення торгівлі, 
розміщення перукарні.

Основні умови конкурсу для об’єктів 1 – 2:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 

числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.
3. Заявник на момент проведення конкурсу зобов’язаний надати чинну 

незалежну оцінку та укласти договір оренди у термін не пізніше одного тиж-
ня з моменту визнання його переможцем конкурсу. Якщо орендна плата, 
визначена за новою незалежною оцінкою, буде вищою, ніж орендна плата, 
надана у пропозиції заявника, то під час укладення договору оренди буде 
враховано її більше значення.

4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір 
орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов кон-
курсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його виконання пере-
можець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету протягом 7 днів 
завдаток в розмірі відсотка місячної базової орендної плати на рахунковий 
рахунок Державного казначейства за місцем реєстрації заявника. Протягом 
місяця з дня укладення договору оренди орендар зобов’язаний забезпечи-
ти сплату орендної плати у вигляді завдатку у розмірі двомісячної орендної 
плати. Завдаток зараховується як орендна плата за останні три місяці орен-
ди. У випадку відмови переможця конкурсу від укладення договору оренди 
завдаток поверненню не підлягає.

5. Ефективне використання орендованого майна.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту 

орендованого майна.
8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди та 

забезпечення його охорони.
10. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
11. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 

повернути об’єкт оренди у порядку, визначеному чинним законодавством 
в стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням 
нормального фізичного зносу та (або) відновити майно, та (або) відшко-
дувати збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) 
об’єкта з вини орендаря.

12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим ви-
користанням об’єкта оренди.

13. Заборона передачі об’єкта оренди у суборенду.
14. Термін дії договору оренди – 3 роки.
Переможцем конкурсу буде визнано учасника конкурсу, який запро-

понував найкращі умови подальшої експлуатації та використання об’єкта 
оренди та за інших рівних умов найбільшу орендну плату за базовий місяць 
розрахунку. 

конкурс відбудеться в гвардійському підрозділі кев м. дніпропе-
тровська за адресою: дніпропетровська обл., новомосковський р-н, 
смт гвардійське, вул. буркіна, 8 через 20 календарних днів з моменту 
опублікування цієї інформації у газеті «відомості приватизації».

Термін приймання конкурсних пропозицій – протягом 15 днів з моменту 
публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації».

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; зазначення мети використання; документи, 

визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження переліку 
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди 
майна, що належить до державної власності»; зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції, які відображаються в про-
екті договору оренди, підписаному учасником конкурсу і завіреному печаткою 
(за наявності); пропозиції щодо гарантії сплати орендної плати (завдаток ві-
дображається в проекті договору оренди); відомості про учасника конкурсу: 
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують повно-
важення представника юридичної особи; копію документа, що посвідчує осо-
бу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану 
представнику фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про 
реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.

Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з 
написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу або за 
підписом на зворотньому боці конверта (для фізичних осіб, які працюють 
без печатки). 

Документи приймаються за адресою: Дніпропетровська обл., Новомос-
ковський р-н, смт Гвардійське, вул. Буркіна, 8.

За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (056) 726-76-10.

інформація 
кев м. миколаєва про проведення конкурсу на право укладення 

договору оренди нерухомого військового майна
Назва та місце розташування органу, що проводить конкурс: КЕВ м. Ми-

колаєва, адреса: 54056, м. Миколаїв, просп. Миру, 62а.
� Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме військове 

майно – нежитлові приміщення службової будівлі № 13 загальною 
площею 15,2 м2 військового містечка № 131 за адресою: м. Миколаїв, 
вул. Косіора, 4.

Початковий (стартовий) розмір орендної плати, визначений відпо-
відно до вимог чинного законодавства, за базовий місяць оренди – ве-
ресень 2015 року становить 483,83 грн (без Пдв) при використанні 
військового майна для розміщення приватного закладу з охорони здоров’я 
з орендною ставкою 20 %.

У подальшому орендна плата підлягає щомісячному коригуванню на 
індекси інфляції.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно зі стар-

товою, але не менший, ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності.

2. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призна-
ченням відповідності до мети, вказаної в договорі оренди.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з можливою пролонга-
цією за умови погодження з балансоутримувачем.

4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця 
до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим) з урахуванням індексу 
інфляції.

5. Зобов’язання орендаря щодо підтримання належних умов експлуатації, 
ефективного використання, збереження об’єкта оренди, запобігання його 
пошкодженню та псуванню, забезпечення пожежної безпеки.

6. Своєчасне виконання капітального, поточного та інших видів ремонту 
за рахунок орендаря без вимоги на відшкодування.

7. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення договору 
оренди державного майна на користь балансоутримувача. Постійно понов-
лювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно 
було застрахованим.

8. Компенсувати орендодавцеві частину податку на землю пропорційно 
площі землі, яку займає здане в оренду приміщення, та за прилеглу територію 
в розмірі та порядку, що встановлені чинним законодавством.

9. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення незалежної 
оцінки протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди.

10. Встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок влас-
них коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними ор-
ганізаціями.

11. Забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати вне-
сенням задатку в розмірі, не меншому, ніж місячна орендна плата.

12. Заборона передачі об’єкта в суборенду.
13. Заборона приватизації та переходу права власності на орендоване 

майно до третіх осіб.
Для всіх учасників: додаткові пропозиції щодо поліпшення орендованого 

майна. Переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував най-
більшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної ко-
місії такі документи:

1. Заяву про участь у конкурсі.
2. Документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про за-

твердження переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення 
договору оренди майна, що належить до державної власності».

3. Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують 

повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспроможність) 
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборго-
ваності; довідку від учасника конкурсу про те, що проти нього не порушено 
справу про банкрутство; зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу, у тому числі запропонований учасником конкурсу розмір місяч-
ної орендної плати;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвід-
чує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, 
видану представникові фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної 
особи – суб’єкта підприємницької діяльності, декларацію про доходи.

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

Заяви на участь у конкурсі з пакетами документів до них приймаються за 
адресою: м. Миколаїв, просп. Миру, 62а, КЕВ м. Миколаєва, кімн. 18.

Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 2 робочих дні до 
початку проведення конкурсу.

конкурс відбудеться о 15.00 через 20 календарних днів з дати пу-
блікації за адресою: м. миколаїв, просп. миру, 62а. 

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати в кімн. 22 
КЕВ м. Миколаєва або за телефоном (0512) 44-66-24 з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних) у економіста з договірних та претензійних питань Путятіної На-
талі Іллівни.

ОГОЛОШеННЯ ПРО ПРОВеДеННЯ КОНКУРСІВ НА ПРАВО ОРеНДИ МАйНА

Фонд державного майна України та оціночна спільнота 
глибоко сумує з приводу трагічної загибелі досвідче-
ного оцінювача, члена Екзаменаційної комісії, Голо-
ви Полтавського регіонального відділення ГО «Союз  
експертів України» 

миргородського Петра федоровича 

і висловлює співчуття близьким і рідним.


