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ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ
НОВИНИ ФДМУ

УСЕ ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ — В ОДНОМУ ВИДАННІ
ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ!

РОЗПОЧАТО ПЕРЕДПЛАТУ
на офіційне видання ФДМУ

 на 2011 рік
«Державний інформаційний бюлетень 

про приватизацію»
з додатком — газетою 

«Відомості приватизації».
Необхідні дані Ви знайдете в Каталозі видань України 

на II півріччя 2010 року, с. 98, 100.

Індекс та назва видання Періодич-
ність

Вартість передплати, грн.

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

22437, 22438 
Комплект у складі: 

журналу «Державний 
інформаційний бюлетень 
про приватизацію» (укр., рос.). 
Законодавчі, нормативно-методичні 
та інформаційні матеріали щодо 
приватизації, наукові статті для ВАК

12 разів 
на рік

15,60 46,80 93,60 187,20

газети «Відомості прива-
тизації» – додатка до «Державного 
інформаційного бюлетеня про привати-
зацію» (укр.). 
Інформація про проведення процедур 
приватизації майна

1 раз 
на тиждень

Телефон/факс для довідок (044) 200-33-77.

ВИДАННЯ МОЖНА ПЕРЕДПЛАТИТИ 
В УСІХ ВІДДІЛЕННЯХ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ.

� ФДМУ  перерахував до  Державного бюджету України  від 
напрямів своєї діяльності 1,13 мрд грн.

Інформація щодо надходження коштів до Державного бюджету Укра-
їни від приватизації, оренди державного майна, а також дивідендів на 
державну частку акцій за період з 01.10.10 до 07.10.10

Надходження Розмір 
надхо-

джень за 
звітний 
період, 

млн 
грн.

Завдання, 
встановле-
не планом 
на січень – 
вересень, 
млн грн.

Розмір 
надхо-
джень 

за січень 
– ве-

ресень, 
млн грн. 

Виконан-
ня плану 
за січень-
вересень, 

%

Завдання, 
встановлене 
Державним 
бюджетом 
України  на 

2010 рік, млн 
грн. 

Розмір 
надхо-
джень з 
початку 
року, 
млн 
грн.

Вико-
нання 

річного 
пла-
ну, % 

Приватизація 1,208 –* 517,614 –* 6 350,000 517,902 8,16
Оренда 8,571 469,665 433,728 92,35 650,000 440,136 67,71
Дивіденди – 111,400 177,344 159,19 111,400 177,344 159,19

* Помісячний розподіл надходжень коштів від приватизації державного май-
на до Державного бюджету України  від Міністерства фінансів України до ФДМУ 
не надходив.

� Фонд державного майна України проведе в Міжнародному 
інституті бізнесу навчальний семінар «Корпоративний секретар»

З 18 по 22 жовтня 2010 року Фонд державного майна України спільно 
з Центром корпоративного управління Міжнародного інституту бізнесу 
(договір про співробітництво № 100 від 06.03.08) планує проведення 
навчального семінару «Корпоративний секретар» за адресою: м. Київ, 
Брест-Литовське шосе, 8а, Міжнародний інститут бізнесу.

Програма семінару передбачає висвітлення таких питань: передумо-
ви введення посади корпоративного секретаря; взаємодія органів управ-
ління акціонерного товариства з трудовим коллективом, місце та роль 
корпоративного секретаря у цій роботі; роль корпоративного секретаря 
у захисті прав акціонерів; принципи корпоративного управління в акціо-
нерних товариствах та механізми їх впровадження; зміни нормативно-
правового поля у сфері корпоративного управління, дивідендної політики 
та корпоративного бізнесу; фінансовий і інвестиційний менеджмент та 
стратегічне планування розвитку акціонерних товариств.

Більш детальну інформацію про умови та програму навчання можна 
отримати у менеджера Міжнародного інституту бізнесу Інни Науменко 
за тел. (044) 228-87-59 (прямий), 585-33-00 (додатковий 132), е-mail: 
Inna Naumenko@iib.com.ua.

Докладніше новини читайте на веб-сайті: www.spfu.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Фонду державного майна України про проведення конкурсу 

з використанням відкритості пропонування ціни 
за принципом аукціону з продажу пакета акцій

ВАТ «Укртелеком»
1. Дані про емітента: 
Код за ЄДРПОУ: 21560766.
Повна назва акціонерного товариства: відкрите акціонерне това-

риство «Укртелеком» (далі – товариство ).
Місцезнаходження товариства: 01030, м. Київ, бульв. Тараса Шев-

ченка, 18.
Телефон: (044) 226-25-41.
Тел./факс: (044) 234-39-57. 
2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет ак-

цій у кількості 17 376 189 488 штук, що становить 92,791 % статутного 
капіталу товариства. 

Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій товариства становить 

10 500 000 тис. грн.
Крок збільшення ціни при проведенні торгів «з голосу» ліцитато-

ром – 105 000 тис. грн. 
3. Форма випуску акцій – документарна. 
4. Характеристика товариства:
Статутний капітал – 4 681 562 000 грн.
Основний вид економічної діяльності за КВЕД 64.20.0 – діяльність 

зв’язку.
Обсяги реалізації продукції (робіт, послуг) за 2009 рік – 8 138 112 

тис. грн.; за І півріччя 2010 року – 4 035 280 тис. грн.
Облікова чисельність працюючих станом на 01.09.2010 – 78523 

особи;
Кількість робочих місць станом на 01.09.2010 – 73976.
Відомості про споруди та земельну ділянку, де знаходиться това-

риство, та умови їх використання:
кількість будівель – 11 972 шт.;
кількість споруд – 6 118 шт.;
кількість складських приміщень – 1079 шт., загальною площею 

165 тис. м2;
загальна площа земельної ділянки становить 1 119,61 га, у тому 

числі за основним цільовим призначенням – землі транспорту та 
зв’язку – 1 119,61 га.

Земельна ділянка використовується на підставі договорів оренди, 
актів постійного користування. 

Основні показники господарської діяльності товариства 
за останні три роки та останній звітний період

Показники За 2007 рік За 2008 рік  За 2009 рік За І півріччя 
2010 року

Обсяг реалізації продукції (робіт,послуг), 
тис. грн.

8 039 226 7 890 164 8 138 112 4 035 280

Балансовий прибуток, тис. грн. 575 793 – 1 529 460 – 469 000 48 328
Дебіторська заборгованість, тис. грн. 1 065 122 1 026 749 1 145 108 1 134 845
Кредиторська заборгованість, тис. грн. 3 630 589 4 912 755 4 687 818 4 002 579 
Рентабельність, % 8,4 – – 1,3
Вартість активів, тис. грн. 12 694 232 12 370 453 11 748 953 11 129 860 

5. Фіксовані умови конкурсу.
Покупець зобов’язаний забезпечити: 
1) в економічній діяльності товариства:
а) продовження діяльності з надання телекомунікаційних послуг; 
б) прибуткову економічну діяльність товариства за звітом про фінан-

сові результати на кінець третього фінансового року з дати переходу 
права власності на пакет акцій товариства та на наступні періоди;

в) виконання умов кредитного договору від 8 серпня 2005 р. та до-
даткової угоди до нього між товариством та банками-нерезидентами, 
зокрема стосовно забезпечення погашення та обслуговування кредиту 
відповідно до договору;

г) надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг згідно 
із законодавством, у тому числі у сільських, гірських та депресивних 
районах;

ґ) нарахування та сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) у 
повному обсязі, порядку та розмірах, установлених законодавством;

д) виконання визначених для товариства мобілізаційних завдань у 
порядку, встановленому законодавством, та утримання у належному 
стані об’єктів цивільної оборони;

е) виконання вимог законодавства про захист економічної конку-
ренції;

є) виконання вимог Закону України «Про державну таємницю» щодо 
провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, сприян-
ня функціонуванню державної системи урядового зв’язку та режимно-
секретного органу, збереження та обліку матеріальних носіїв секретної 
інформації, функціонування приміщень для її зберігання;

ж) готовність телекомунікаційних мереж товариства до роботи в 
умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, в тому 
числі можливість оповіщення споживачів товариства в таких умовах;

з) сплату до державного бюджету протягом трьох місяців від дати 
переходу права власності на пакет акцій дивідендів, нарахованих за ре-
зультатами фінансово-господарської діяльності товариства у 2007 році, у 
сумі 74 370,091 тис. гривень та пені за несвоєчасно сплачені дивіденди з 
розрахунку 200 відсотків річних облікової ставки Національного банку від 
суми несплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу;

2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:
а) право безперешкодного доступу відповідно до законодавства 

представників міністерств, інших центральних органів виконавчої вла-
ди та державних органів, діяльність яких пов’язана з безпекою, обо-
роною держави та охороною громадського порядку (спецспоживачів), 
до приміщень (споруд) товариства, в яких розміщені технічні засоби 
зв’язку та проходять власні кабельні мережі спецспоживачів, з метою 
проведення їх ремонту, реконструкції та обслуговування;

б) надання телекомунікаційних послуг спецспоживачам за їх тех-
нічними вимогами відповідно до законодавства;

в) створення протягом двох років від дати переходу права власнос-
ті на пакет акцій товариства, в інтересах функціонування Державної 
системи урядового зв’язку та відомчих мереж спеціального зв’язку 
спецспоживачів виділеної телекомунікаційної мережі спеціального при-
значення відповідно до узгоджених усіма спецспоживачами основних 
технічних вимог до неї та безоплатну передачу цієї мережі у державну 
власність з віднесенням її до сфери управління Держспецзв’язку;

г) утримання в належному стані державного майна, яке перебуває 
на зберіганні філії спеціального електрозв’язку товариства, з моменту 
переходу права власності на державний пакет акцій товариства;

ґ) фінансування філії спеціального електрозв’язку товариства на 
рівні, не меншому фактичних обсягів, здійснених товариством протя-
гом 2010 року, протягом року з моменту створення телекомунікаційної 
мережі спецпризначення;

д) погодження з СБУ зміни умов користування послугами, які на-
даються СБУ для провадження оперативно-розшукової діяльності від-
повідно до законодавства, та частиною телекомунікаційних мереж, що 
використовуються виключно СБУ для надання таких послуг;

е) здійснення першочергових заходів щодо створення умов для 
провадження оперативно-розшукової діяльності відповідно до зако-
нодавства із залученням телекомунікаційної мережі товариства згідно 
з технічними вимогами СБУ, що надаються в пакеті документації про 
конкурс потенційним покупцям;

є) виконання вимог Закону України «Про телекомунікації» щодо рівно-
го доступу операторів телекомунікацій у разі взаємоз’єднання їх телеко-
мунікаційних мереж з телекомунікаційними мережами товариства;

3) у соціальній діяльності товариства:
а) виконання в повному обсязі колективного договору на 2006 – 

2011 роки, що діє на дату укладення договору купівлі-продажу пакета 
акцій товариства;

б) фінансування в повному обсязі виплат, передбачених колектив-
ним договором на 2006 – 2011 роки та додатками до нього;

в) збереження та надання всіх визначених колективним договором 
товариства на 2006 – 2011 роки додаткових не передбачених законодав-
чими актами трудових і соціально-побутових пільг не менш як протягом 
п’яти років після укладення договору купівлі-продажу пакета акцій;

г) укладення колективного договору товариства на наступні пері-
оди з обов’язковим включенням усіх норм і положень щодо мінімаль-
них трудових та соціальних гарантій, передбачених законодавством, 
Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими 
об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськи-
ми профспілками і профоб’єднаннями, а також колективним догово-
ром на 2006 – 2011 роки, із забезпеченням повного фінансування всіх 
передбачених ним виплат;

ґ) збереження облікової чисельності працівників, що склалася на 
день укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства, 
протягом шести місяців після переходу права власності на пакет ак-
цій товариства;

д) недопущення скорочення робочих місць та розірвання трудових 
договорів з працівниками товариства з ініціативи власника чи уповнова-
женого ним органу протягом трьох років після переходу права власності 
на його пакет акцій (за винятком випадків звільнення згідно з пунктом 6 
статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником 
дій, за які законодавством передбачене звільнення згідно з пунктами 
3, 4, 7 і 8 статті 40 та статтею 41 зазначеного Кодексу);

е) у разі розірвання трудового договору з працівниками товариства 
протягом трьох років від дати підписання договору купівлі-продажу 
пакета акцій за угодою сторін залежно від загального стажу роботи в 
товаристві чи на підприємствах, правонаступником яких воно є, здій-
снення виплати вихідної допомоги у такому розмірі:

стаж від 1 до 5 років – не менш як 6 посадових окладів (тарифних 
ставок) працівника;

стаж від 5 до 10 років – не менш як 12 посадових окладів (тарифних 
ставок) працівника;

стаж від 10 до 20 років – не менш як 24 посадових оклади (тариф-
них ставок) працівника;
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стаж більш як 20 років – не менш як 36 посадових окладів (тариф-
них ставок) працівника;

є) недопущення зменшення розміру середньомісячної заробітної пла-
ти кожного працівника, що утворився за останні 12 календарних місяців до 
дати укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства;

ж) недопущення появи простроченої заборгованості із заробітної 
плати та соціальних виплат працівникам товариства;

з) щорічне підвищення розміру заробітної плати кожного працівника 
не менш як на індекс інфляції за відповідний попередній рік;

и) протягом року з дати підписання договору купівлі-продажу паке-
та акцій рівень середньомісячної заробітної плати працівників товари-
ства не нижче середньомісячної заробітної плати, що склалася у галузі 
транспорту та зв’язку, яка визначається Держкомстатом за видами 
економічної діяльності;

і) створення нових робочих місць у разі розширення напрямів діяльнос-
ті, розвитку нових технологій, впровадження сучасного обладнання;

ї) здійснення за умови прибуткової діяльності товариства за рахунок 
його коштів добровільного медичного страхування; 

й) продовження недержавного пенсійного забезпечення всіх праців-
ників товариства протягом не менш як трьох років від дати укладення 
договору купівлі-продажу пакета акцій товариства;

к) оснащення всіх робочих місць належним технічним обладнанням 
і створення умов роботи, які відповідають правилам з охорони праці 
(правилам з техніки безпеки, санітарним нормам і правилам тощо) на 
рівні, не нижчому ніж до дня підписання договору купівлі-продажу па-
кета акцій товариства;

л) розроблення та здійснення комплексних заходів з досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середо-
вища, підвищення існуючого рівня охорони праці та запобігання випад-
кам виробничого травматизму, професійних захворювань;

м) витрати товариства на охорону праці на рівні не менш як 0,5 відсо-
тка суми реалізованої продукції (наданих послуг) товариства за рік;

н) систематичну підготовку, навчання і підвищення кваліфікації 
працівників товариства, їх перепідготовку та перекваліфікацію (зо-
крема тих, що вивільняються в результаті модернізації обладнання) 
із збереженням існуючих курсів підготовки, перепідготовки та підви-
щення кваліфікації;

о) здійснення щороку заходів щодо оздоровлення працівників това-
риства, членів їх сімей та пенсіонерів відповідно до їх заяв в кількості, 
не меншій ніж у 2010 році;

п) збереження досягнутого у 2010 році співвідношення вартості пу-
тівок до оздоровчих закладів товариства і середньої заробітної плати 
його працівників;

р) утримання протягом трьох років від дати переходу права влас-
ності на пакет акцій товариства існуючих об’єктів його соціальної сфери 
(баз відпочинку, пансіонату, дитячих оздоровчих таборів) з обсягами 
їх фінансування не нижче рівня 2010 року (з урахуванням індексу ін-
фляції за 2010 рік);

с) прийняття рішення про реорганізацію, ліквідацію, перепрофілю-
вання, закриття, передачу в оренду об’єктів соціальної сфери тільки 
після обов’язкового погодження з комітетом об’єднаної профспілкової 
організації товариства;

т) роботу медичних пунктів, їдалень, буфетів товариства за раху-
нок його коштів протягом не менше трьох років після переходу права 
власності на його пакет акцій;

у) передачу протягом п’яти років у комунальну власність відповідних 
територіальних громад житлового фонду, що не увійшов до статутного 
капіталу товариства, але обліковується на його балансі;

ф) дотримання встановлених законодавством та колективним до-
говором прав та гарантій діяльності профспілкових організацій това-
риства, зокрема:

збереження встановленого законодавством та колективним догово-
ром товариства на 2006 – 2011 роки порядку та розмірів щомісячних від-
рахувань профспілковим організаціям товариства на культурно-масову, 
фізкультурну та оздоровчу роботу протягом не менше п’яти років з дати 
укладення договору купівлі-продажу пакета акцій товариства. Не до-
пускати зменшення розміру відрахувань нижче рівня 2010 року;

участь голови об’єднаної профспілкової організації товариства у 
роботі наглядової ради та правління товариства;

х) щорічні витрати товариства на поліпшення соціально-побутових 
умов працівників, культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу 
у розмірі, не меншому ніж у 2010 році;

ц) у місячний строк після переходу права власності на пакет акцій 
товариства встановлення мінімальної тарифної ставки робітника 1 роз-
ряду з нормальними умовами праці у розмірі не менш як 120 відсотків 
прожиткового мінімуму для працездатної особи;

ч) оплату праці у разі встановлення неповного робочого часу у 
зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у розмірі не менше 
прожиткового мінімуму для працездатної особи;

4) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном то-
вариства:

а) належне утримання і збереження державного майна, що не ввійшло 
до статутного капіталу товариства, але обліковується на його балансі;

б) голосування до повного виконання умов договору купівлі-продажу 
на загальних зборах акціонерів товариства «за» з питань збільшення 
(зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, пере-
творення на інші господарські товариства, злиття, приєднання, поді-
лу виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного 
майна, а також забезпечити голосування товариства під час вирішення 
зазначених питань у господарських товариствах, де товариство володіє 
корпоративними правами таким же чином, виключно за умови отри-
мання на це попередньої згоди Фонду державного майна. 

У разі неотримання згоди Фонду державного майна на день про-
ведення загальних зборів акціонерів товариства із зазначених в абзаці 
першому цього підпункту питань покупець зобов’язаний голосувати 
«проти» збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни 
номіналу акції, перетворення на інші господарські товариства, злиття, 
приєднання, поділу, а також забезпечити голосування товариства під 
час вирішення зазначених питань у господарських товариствах, де то-
вариство володіє корпоративними правами таким же чином. 

Попереднє погодження з Фондом державного майна питань збіль-
шення (зменшення) розміру статутного капіталу необхідне у разі, коли 
частка власності покупця в статутному капіталі в результаті таких дій 
може зменшитися нижче 80 відсотків статутного капіталу;

в) до повного виконання умов договору купівлі-продажу без по-
передньої згоди Фонду державного майна недопущення продажу 
(відчуження) всього або значної частини майна товариства. Значною 
частиною майна товариства вважається майно, ринкова вартість яко-
го становить більш як 10 відсотків статутного капіталу товариства. 
Продаж майна меншої вартості не вимагає погодження з Фондом 
державного майна. Цей підпункт не стосується відчуження майна, яке 
здійснюється у рамках звичайної комерційної діяльності товариства. 
Під відчуженням сторони договору розуміють вчинення будь-яких дій 
або укладення правочинів, наслідком яких буде зміна власника майна 
товариства, а саме: укладення договорів купівлі-продажу, міни, дару-
вання, безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних 
капіталів інших господарських організацій;

г) внесення пропозиції (у разі, коли до переходу права власності 
на пакет акцій товариства до покупця загальними зборами його акці-
онерів не прийнято рішення про сплату дивідендів за 2010 рік) щодо 
включення до порядку денного загальних зборів питання про порядок 
розподілу прибутку, строк та порядок виплати дивідендів за резуль-
татами фінансово-господарської діяльності товариства у 2010 році 
та голосування на загальних зборах за виплату дивідендів у розмірі 
30 відсотків чистого прибутку та сплату до державного бюджету суми 
коштів, що дорівнює сумі дивідендів, нарахованих за 2010 рік, у роз-
мірі, пропорційному частці акцій, що належала державі у статутному 
капіталі товариства;

ґ) підтримання лістингу акцій товариства на одній з українських 
фондових бірж відповідно до законодавства.

Покупець подає Фондові державного майна концепцію розвитку 
товариства, яка повинна містити:

зобов’язання учасника конкурсу щодо виконання умов конкурсу та 
реалізації плану довгострокових інтересів у розвитку товариства щодо 
підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та еко-
логічних показників його діяльності;

бізнес-план післяприватизаційного розвитку об’єкта, що включає 
план зайнятості працівників товариства, пропозицію інвестора із за-
значенням максимального розміру інвестицій, строку та порядку їх 
внесення.

Строк дії зобов’язань покупця щодо умов, які не мають визначено-
го періоду їх реалізації, становить п’ять років від дати переходу права 
власності на пакет акцій товариства.

6. Інші умови проведення конкурсу: 
Конкурс проводиться на виконання розпорядження Кабінету Міні-

стрів України від 27 вересня 2010 року № 1884-р «Питання привати-
зації ВАТ «Укртелеком» та розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 12.10.2010 № 1948-р «Про погодження Умов проведення конкурсу 
з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком», відповідно до Положення 
«Про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонер-
них товариств, затвердженого наказом ФДМУ від 31.08.2004 № 1800, 
розпорядженням АМКУ від 31.08.2004 № 330-р, рішенням ДКЦПФР 
від 17.11.2004 № 489 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 23.12.2004 за №1634/10233, зі змінами та доповненнями. Конкурс 
проводиться без залучення радника.

7. Для участі у конкурсі потенційний покупець:
сплачує 1 050 000 тис. грн. як конкурсну гарантію на розрахунко-

вий рахунок № 37316021000058, одержувач коштів – Фонд держав-
ного майна України, в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 
00032945. Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у 
конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком»;

сплачує 17 грн. реєстраційного збору на розрахунковий рахунок № 
37183500900028, одержувач коштів – Фонд державного майна України, 
в ОПЕРУ ДКУ, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 00032945. Призна-
чення платежу: як реєстраційний збір для участі у конкурсі з продажу 
пакета акцій ВАТ «Укртелеком»;

подає 2 примірники підтвердних документів та заяви про участь у 
конкурсі; проект остаточного договору купівлі-продажу пакета акцій; 
конкурсну пропозицію ціни; концепцію розвитку товариства.

Кожний примірник підтвердних документів запечатується в окремий 
конверт. Усі конверти з підтвердними документами об’єднуються та за-
печатуються в окремий непрозорий конверт із надписом «Підтвердні 
документи» із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватиза-
ції та назви конкурсу. На пакетах «Підтвердні документи» не повинно 
міститись ніякої інформації, за допомогою якої можна було б іденти-
фікувати потенційного покупця.

Конкурсна пропозиція ціни учасників конкурсу запечатується в 
окремий непрозорий конверт з надписом «Конкурсні пропозиції ціни» 
із зазначенням на ньому тільки адреси органу приватизації та назви 
конкурсу. 

Концепція розвитку товариства запечатується в окремий непрозо-
рий конверт з надписом «Концепція розвитку» із зазначенням на ньому 
тільки адреси органу приватизації та назви конкурсу.

8. Останній день строку прийняття заяв про участь у конкурсі та 
підтвердних документів – за сім календарних днів до дати проведен-
ня конкурсу.

Останній день строку подання проекту остаточного договору 
купівлі-продажу – не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати проведен-
ня конкурсу.

Конкурсна пропозиція ціни та концепція розвитку підприємства по-
дається на дату проведення конкурсу, реєстрація конкурсних пропози-
цій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

9. Адреса прийняття заяв про участь у конкурсі та підтвердних до-
кументів: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9. Фонд державного майна 
України, к. 514 щоденно з 9.00 – 18.00, по п’ятницях та передсвяткових 
днях – з 9.00 – 16.45.

Пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання ВАТ можна 
отримати з 9.00 до 18.00 щоденно крім вихідних та святкових днів за 
адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова,18/9. Фонд державного майна 
України, Департамент підготовки та проведення конкурсів.

Телефони для довідок (044) 200-33-53, 200-36-16, 200-36-17. 
10. Ознайомитись з об’єктом та отримати докладну інформацію 

можна за адресою: 01030, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 18.
11. Дата початку та місце проведення конкурсу: конкурс з про-

дажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» буде проведено 28 грудня 
2010 року об 11-й годині у приміщенні Фонду державного майна 
України за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9.

Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з орга-
нізації конкурсу:

01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, Фонд державного майна України, 
к.514 щоденно з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 
9.00 до 16.45. Департамент підготовки та проведення конкурсів,відділ 
роботи з потенційними покупцями, к. 614.

Телефони для довідок: (044) 200-33-53, 200-36-16. Електронна 
адреса: budz@spfu.gov.ua

12. Додаткові умови участі у конкурсі.
У конкурсі з продажу пакета акцій ВАТ «Укртелеком» (далі – това-

риство) мають право брати участь особи (у тому числі нерезиденти), 
зокрема об’єднання юридичних осіб незалежно від строку їх утворен-
ня, які можуть бути покупцями об’єктів приватизації згідно із статтею 
8 Закону України «Про приватизацію державного майна».

Об’єднання, що утворені менш як за один рік до оголошення про-
дажу пакета акцій товариства, для участі в конкурсі подають фінансову 
звітність кожного з учасників таких об’єднань.

Покупці зобов’язані в установлений Фондом державного майна, Анти-
монопольним комітетом і Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку строк та в порядку, що зазначені в опублікованому інформацій-
ному повідомленні Фонду державного майна про проведення конкурсу з 
продажу пакета акцій товариства, подати відомості про осіб, пов’язаних 
з ними відносинами контролю за господарською діяльністю.

До участі в конкурсі не допускаються покупці, що подали відомості 
про зазначених осіб або про осіб, в інтересах яких придбавається пакет 
акцій, на підставі яких неможливо встановити суб’єктів господарюван-
ня, що контролюватимуть подальшу діяльність товариства.

Компанії, в яких частка, що належить державі (Україні або іншим 
державам) або її державним підприємствам (установам, організаціям 
тощо), в статутному капіталі перевищує 25 відсотків, та в яких є частка 
особи, у статутному капіталі якої частка такої держави (безпосередньо 
або через її державні підприємства, установи, організації тощо) пере-
вищує 25 відсотків, до участі у конкурсі не допускаються.

Компанії, розмір доходу (виручки) яких від реалізації продукції (від 
надання послуг зв’язку, за вирахуванням доходів від поштового спеці-
ального і фельдзв’язку та кур’єрської діяльності) на території України 
за останній фінансовий рік (включаючи податок на додану вартість та 
інші податки та збори), визначеного на підставі звіту про фінансові ре-
зультати, перевищує 25 відсотків загальної суми таких доходів в Україні, 
визначених Держкомстатом, до участі у конкурсі не допускаються.

Компанії, що зареєстровані в офшорних зонах та країнах, внесе-
них FATF до переліку країн, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом, до участі у конкурсі 
не допускаються.

ПІДСУМКИ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про підсумки конкурсу з продажу пакета акцій 

ВАТ «Макіївський коксохімічний завод» 
з використанням відкритості пропонування 

ціни за принципом аукціону
Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з прода-

жу пакета акцій ВАТ «Макіївський коксохімічний завод», розташованого 
за адресою: 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горького, 1, 
код за ЄДРПОУ 00191106.

Конкурс проведено за адресою: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 
Фонд державного майна України.

Переможцем конкурсу визнано закрите акціонерне товари-
ство «Донецьксталь» – металургійний завод».

Умови продажу пакета акцій.
Покупець зобов’язаний забезпечити: 
в економічній діяльності:
збереження тих видів економічної діяльності, які проводилися на 

дату підписання договору купівлі-продажу;
отримання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) протягом 5 років від дати переходу права власності на пакет 
акцій не менше, як в такому обсязі: перший рік – 750 000 тис. грн., 
другий рік – 750 000 тис. грн., третій рік – 750 000 тис. грн., четвертий 
рік – 750 000 тис. грн., п’ятий рік – 750 000 тис. грн.;

стабільне та ритмічне постачання товариству рядового коксівно-
го вугілля в середньомісячному обсязі не менше 70 тис. т коксівного 
вугілля;

стабільний збут коксівних вугільних концентратів виробництва то-
вариства;

погашення кредиторської заборгованості товариства перед кре-
диторами по справі № 3/108Б про банкрутство ВАТ «МКХЗ» згідно з 
умовами Мирової угоди від 06.04.04, затвердженої ухвалою госпо-
дарського суду Донецької області по справі № 3/108Б від 15.04.04 в 
сумі 884 915,63 грн.;

недопущення утворення простроченої заборгованості зі страхуван-
ня, перед бюджетом та з позабюджетних платежів;

отримання чистого прибутку товариства протягом 5 років від дати 
переходу права власності на пакет акцій не менше, як в такому обсязі: 
перший рік – 500 тис. грн., другий рік – 510 тис. грн., третій рік – 520 
тис. грн., четвертий рік – 530 тис. грн., п’ятий рік – 550 тис. грн.;

виконання вимог Закону України «Про захист економічної конку-
ренції».

В інноваційно-інвестиційній діяльності:
підвищення якості наявних видів продукції та послуг;
впровадження прогресивних технологій, механізації та автомати-

зації виробництва;
вдосконалення виробництва, організації праці та управління;
економію матеріалів, палива та електроенергії;
унесення інвестицій, передбачених Концепцією розвитку товари-

ства, для забезпечення приросту виробничих потужностей за рахунок 
реалізації заходів щодо технічного переоснащення, реконструкції ви-
робництва, розширення діючих і будівництва нових об’єктів не менш 
як 2 млн грн. щорічно протягом 5 років від дати переходу права влас-
ності на пакет акцій.

У соціальній діяльності:
недопущення утворення простроченої заборгованості товариства 

із виплати заробітної плати працівникам товариства та платежів до 
державних цільових фондів;

розмір середньої заробітної плати працівників товариства не мен-
ше 4 000 грн. на місяць;

підвищення розміру середньої заробітної плати з урахуванням ін-
дексу інфляції за відповідний рік та умов Галузевої тарифної угоди;

матеріальне стимулювання працівників залежно від результатів 
господарської діяльності товариства;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покуп-
ця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі 
пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення 
працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на 
підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про пра-
цю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на 
пакет акцій;

протягом трьох місяців від дати переходу права власності на пакет 
акцій укладання колективного договору та його подальше виконання;

належне утримання об’єктів соціально-побутового призначення 
шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання чинних 
санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних вимог, норм та правил 
утримання таких об’єктів, у тому числі гуртожитків, які у процесі ство-
рення господарського товариства не увійшли до статутного фонду, але 
залишились на його балансі;

недопущення зміни виду економічної діяльності дитячих садків 
товариства;

витрати товариства на поліпшення соціально-побутових умов пра-
цюючих на рівні не менше 0,5 відсотка від суми реалізованої продукції 
ВАТ за рік;

витрати товариства на охорону праці не менше 0,5 відсотка від суми 
реалізованої продукції ВАТ за рік;

створення нових робочих місць;
безпечні умови праці, що мінімізують випадки виробничого трав-

матизму;
працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особли-
вих потреб, відповідного облаштування виробництв та забезпечення 
доступу до них зазначених осіб.

У природоохоронній діяльності:
дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного за-

конодавства до користування об’єктом в частині охорони повітряного ба-
сейну, охорони і раціонального використання земель, водного фонду;

виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища.
У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном това-

риства:
належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі 

створення господарського товариства не увійшло до статутного капі-
талу, але залишилось на його балансі;

недопущення безкоштовного використання державного майна та 
його незаконного відчуження;

передання житлового фонду, який у процесі створення господар-
ського товариства не увійшов до статутного капіталу товариства, у ко-
мунальну власність відповідних територіальних громад;

до повного виконання умов договору купівлі-продажу голосування 
на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (змен-
шення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу акцій, перетворення 
на інші господарські товариства, виключно у разі отримання попере-
дньої згоди Фонду, а також забезпечити голосування товариства під 
час вирішення вищезазначених питань у господарських товариствах, 
де товариство володіє корпоративними правами, виключно за умови 
отримання на це попередньої згоди Фонду. У разі неотримання згоди 
Фонду на день проведення загальних зборів акціонерів ВАТ із зазна-
чених у цьому пункті питань покупець зобов’язаний голосувати «проти» 
збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номіналу 
акції, перетворення на інші господарські товариства;

недопущення після переходу права власності на пакет акцій до по-
купця та впродовж п’яти років без попередньої згоди Фонду державного 
майна України укладання договорів застави будь-якого майна товари-
ства, кредитних договорів, договорів переведення боргу, продажу (від-
чуження) всього або значної частини майна товариства. Значною час-
тиною майна товариства вважається майно, загальна ринкова вартість 
якого становить більше 10 % статутного капіталу товариства. Продаж 
майна меншої вартості не вимагає погодження з Фондом державного 
майна України. Цей пункт не стосується готової продукції, відванта-
ження якої здійснюється у рамках звичайної комерційної діяльності 
товариства. Під відчуженням розуміється вчинення будь-яких дій або 
укладення правочинів, наслідком яких буде зміна власника майна това-
риства, а саме: укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування, 
безоплатної передачі, угод про передачу майна до статутних фондів 
інших господарських організацій.

Пакет містить 157 098 016 штук акцій, що становить 73,37 % ста-
тутного капіталу товариства.

Початкова вартість пакета акцій – 24 520 000 гривень. 
Ціна, за якою продано пакет акцій, – 24 800 000 гривень.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
про конкурс з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель» 

з використанням відкритості пропонування ціни 
за принципом аукціону, що не відбувся

Фонд державного майна України підбив підсумки конкурсу з про-
дажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель», оголошення про який було опри-
люднено в газеті «Відомості приватизації» від 21.07.10 № 27(620).

ВАТ «Азовкабель» розташоване за адресою: 71101, Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 90,80 % ста-
тутного капіталу товариства та кількістю акцій 45 703 101 шт.

Код за ЄДРПОУ 00214511.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій – 52 650 000 грн.
Форма випуску акцій – документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з 

продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого нака-
зом ФДМУ від 31.08.04 № 1800, розпорядженням АМКУ від 31.08.04 
№ 330-р, рішенням ДКЦПФР від 17.11.04 № 489 та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 23.12.04 за № 1634/10233, зі змінами 
та доповненнями, та наказу Фонду державного майна України кон-
курс з продажу пакета акцій ВАТ «Азовкабель» вважається таким, що 
не відбувся.

Продовження рубрики на стор. 24 �

Продовження. Початок рубрики на стор. 1
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ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ A

ПРИВАТИЗОВАНО ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Нежитлове приміщення площею 61,6 м2, що перебуває на балансі 
Комунального підприємства «Служба єдиного замовника Калінінсько-
го району», за адресою: м. Горлівка, вул. Шепелєва, буд. 23, прим. 
17. Приватизовано юридичною особою за 34 356,00 грн., у т. ч. ПДВ – 
5 726,00 грн. (комунальна власність).

Нежитлова будівля (побутова будівля) загальною площею 45,9 м2 
за адресою: Старобешівський район, м. Комсомольське, вул. Горького, 
50б, що перебуває на балансі ВАТ «Старобешівський рай агробуд» 
та орендується фізичною особою – підприємцем Федоро вим І. Л. 
Приватизовано фізичною особою за 9 859,20 грн., у т. ч. ПДВ –
1 643,20 грн. 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Окреме індивідуально визначене майно – камера пиловловлюван-

ня площею 20,2 м2 (літ. 44, А-1), що перебуває на балансі ВАТ «При-
луцький ефіроолійний комбінат», за адресою: м. Прилуки, вул. Босо-
брода, 95. Приватизовано фізичною особою за 5 760,00 грн., у т. ч. 
ПДВ – 960,00 грн.

м. КИЇВ
Нежила будівля – павільйон «Бар-більярд» площею 151,1 м2 за 

адресою: м. Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 87, літ. Ф. Приватизовано 
юридичною особою за 836 640,00 грн., у т. ч. ПДВ – 139 440,00 грн. 
(комунальна власність).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ВИКУПУ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Вбудовано-прибудовані приміщення площею 51,1 м2 за адре-
сою: м. Горлівка, вул. Володі Дубініна, буд. 11, прим. 67, що пере-
бувають на балансі Комунального підприємства «Міська служба 
єдиного замовника» та орендуються ФОП Григор’ян Є. Л. (кому-
нальна власність).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Нежитлове прибудоване приміщення магазину за адресою: смт 

Гусятин, просп. Незалежності, 15 (згідно з наказом ФДМУ від 30.09.10 
№ 1425 на виконання постанови про відкриття виконавчого проваджен-
ня від 17.06.10 ВП № 19817108 щодо примусового виконання наказу 
№ 4/300-5134 (10/126-2829) від 20.05.20, виданого господарським 
судом Тернопільської області). 

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Частина приміщень другого поверху (№ 10, 11) адміністративної 

будівлі площею 50,0 м2 за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 225, що 
перебувають на балансі КП «Управління по експлуатації Будинку рад і 
об’єктів обласної комунальної власності» та орендуються ТОВ «Супер 
Стар» (обласна комунальна власність).

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ 
НА АУКЦІОНІ

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають 

приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 30.09.10 № 1431)

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Індивідуально визначене майно – автомобіль вантажний (цистерна 

пожежна) АЦ 30 на шасі ГАЗ 66, № 11960 АР за адресою: 94800, м. Сверд-
ловськ, вул. Чайковського, 130. Балансоутримувач: ВАТ «Должанське 
хлібоприймальне підприємство» (РВ ФДМУ по Луганській області). 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Будівля магазину загальною площею 252,1 м2 (разом із земельною 

ділянкою) за адресою: 66300, м. Котовськ, вул. 50 років Жовтня, 200. 
Балансоутримувач: ВАТ «Котовське зернопереробне підприємство» 
(РВ ФДМУ по Одеській області). 

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ 
ЗА КОНКУРСОМ

ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А, що підлягають 

приватизації шляхом продажу за конкурсом 
(затверджений наказом ФДМУ від 29.09.10 № 1412)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Цілісний майновий комплекс відокремленого структурного підроз-

ділу Державного підприємства «Управління промислових підприємств 
державної адміністрації залізничного транспорту України» «Погреби-
щенське кар’єроуправління» за адресою: 22208, Вінницька обл., м. По-
гребище, вул. Привокзальна, 1.

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної власності – 

майна колишнього мобрезерву 
Назва об’єкта: майно колишнього мобрезерву, у т. ч.: пально-

мастильні матеріали (бензин А-76 у кількості 23 371 л); двері – 1 од.; 
вимірювач радіації – 1 од., що під час приватизації не увійшло до ста-
тутного фонду ВАТ «Хмільницьке АТП-10573».

Адреса об’єкта: 22007, Вінницька область, м. Хмільник, вул. Ле-
ніна, 110.

Балансоутримувач: ВАТ «Хмільницьке АТП-10573», ідентифікацій-
ний код 05460930, адреса: 22007, Вінницька область, м. Хмільник, 
вул. Леніна, 110.

Відомості про об’єкт: бензин автомобільний неетилований А-76 в 
кількості 23 371 л не відповідає вимогам ДСТУ 4063 – 2001; двері ме-
талеві – 1 од., 1985 р. введення в експлуатацію (в задовільному стані); 
вимірювач радіації – 1од., 1991 р. введення в експлуатацію (в неробо-
чому стані, потребує капремонту).

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 13 452,73 грн., 
ПДВ – 2 690,54 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 16 143,27 
грн.

Умови продажу: подальше використання об’єкта визначає покупець; 
покупець оплачує всі витрати, пов’язані з підготовкою об’єкта до про-
дажу та проведенням аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти при розрахунку 
за придбаний об’єкт вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінницькій облас-
ті № 37187006000498 в ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 802015, код за 
ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по Вінницькій області.

Грошові кошти в розмірі 1 614,33 грн., що становить 10 % від по-
чаткової вартості об’єкта, вносяться на рахунок РВ ФДМУ по Вінниць-
кій області № 37315005000498 в ГУДКУ у Вінницькій області, МФО 
802015, код за ЄДРПОУ 13327990, одержувач коштів: РВ ФДМУ по 
Вінницькій області.

Заяви участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Вінницькій обл. 
до 11.11.10 включно.

Аукціон відбудеться 15.11.10 за адресою: м. Вінниця, вул. 
Гоголя, 10 у Вінницькій філії ДАК «Національна мережа аукціон-
них центрів» о 10.00. 

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою його роз-
ташування.

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Вінниць-
кій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 35-27-08. Час 
роботи з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до 16.00.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні нежитлового приміщення № 69 – 

магазину площею 91,9 м2 з ганками, літ.а, а
/
, 

що перебуває на балансі ВАТ «Дніпромеханомонтаж»
Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 01415246, відкрите акціонерне 

товариство «Дніпромеханомонтаж» за адресою: 49044, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Артема,11. 

Назва об’єкта: нежитлове приміщення № 69 – магазин площею 
91,9 м2 з ганками, літ.а, а

/
.

Адреса: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Генерала Пушкіна, 38а.
Відомості про об’єкт: нежитлове вбудоване приміщення магазину 

на першому поверсі житлового будинку загальною площею 91,9 м2, 
з ганками, літ.а, а

/
, рік забудови – 1969. Земельна ділянка окремо не 

виділялась.
Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 487 190,00 грн., ПДВ – 

97 438,00 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 584 628,00 

грн.
Умови продажу зазначеного об’єкта: виконання всіх технічних, сані-

тарних та інших правил з утримання об’єкта та забезпечення дотриман-
ня санітарних і екологічних норм, передбачених законодавством Украї-
ни; здійснення розрахунку за об’єкт приватизації грошовими коштами; 
право користування, купівлі, оренди земельної ділянки, а також її розмір 
під об’єктом приватизації покупцем вирішується самостійно в порядку, 
встановленому чинним законодавством України; забезпечення вимог 
екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища 
під час експлуатації об’єкта. Покупець відшкодовує витрати, пов’язані з 
підготовкою продажу об’єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов’язані 
з посвідченням договору купівлі-продажу. 

Грошові кошти на участь в аукціоні – 58 462,80 грн. (без ПДВ), що 
становить 10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, покупець 
перераховує на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській об-
ласті, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви у розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові 
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на 
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону або укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові 
кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу об’єкта, внесені 
учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 15 листопада 2010 року на Україн-
ській Універсальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, буд. 26, каб. 14, тел.: (056) 370-46-88, 785-29-61.

Заяви на участь у торгах приймає Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській області за адресою: 
м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 315. Кінцевий термін 
прийняття заяв – 11 листопада 2010 року до 17.00. Додаткова інформа-
ція про продаж об’єкта за тел.: (0562) 742-85-19, 742-89-48. Ознайоми-
тися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної 

власності, що перебував на балансі 
ЗАТ «Техносервіс» (ліквідований)

Назва об’єкта: окреме індивідуально визначене майно – приміщен-
ня колишньої душової площею 11,8 м2, колишньої роздягальні площею 
17,9 м2 та колишньої пральні площею 12,1 м2, що розташовані в будівлі 
ремонтної майстерні.

Адреса об’єкта: 81340, Мостиський р-н, м. Судова Вишня, вул. 
Стуса, 16.

Балансоутримувач: закрите акціонерне товариство «Техносервіс» 
(ліквідований), код за ЄДРПОУ 03753013, адреса: Мостиський р-н, 
м. Судова Вишня, вул. Стуса, 16.

Відомості про об’єкт: приміщення колишньої душової, колишньої 
роздягальні та колишньої пральні розташовані в будівлі ремонтної 
майстерні, потребують проведення капітального ремонту. Комуніка-
ції відключені. 

Умови продажу об’єкта: відшкодування органу приватизації витрат, 
пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації; подальше викорис-
тання об’єкта визначає покупець. 

Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 18 460 грн., ПДВ – 3 692 грн.
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 22 152 грн.
Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової вартості продажу 

об’єкта становить 2 215,2 грн.
Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз-

рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 
№ 37180500900001 в УДК у Львівській області. Банк одержувача – УДК 
у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – Регіональне від-
ділення ФДМУ по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу 
об’єкта вноситься на рахунок № 37310009000186 в УДК у Львівській об-
ласті, МФО 825014. Одержувач коштів – Регіональне відділення ФДМУ 
по Львівській області, код за ЄДРПОУ 20823070.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти. 
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до 

початку аукціону.
Аукціон відбудеться об 11.00 через 30 календарних днів від 

дня опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватиза-
ції» за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 72, Ре-
гіональне відділення ФДМУ по Львівській області.

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

Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів, вул. 
Січових Стрільців, 3, кімн. 72, тел. (0322) 261-62-14.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної 

форми власності – частини нежитлового будинку 
(побутового корпусу) площею 1 611,4 м2, що перебуває 

на балансі ВАТ «Українська тютюнова компанія» 
Назва об’єкта: частина нежитлового будинку (побутового корпусу) 

площею 1 611,4 м2.
Адреса: вул. Шевченка, 15, м. Монастириська, Тернопільська обл., 

48300.
Відомості про об’єкт: приміщення розташовані на 1, 2, 3-му по-

верхах триповерхової будівлі, І – ї групи капітальності; забезпечені 
двома сходовими клітками; мають виходи на центральну вулицю 
міста та на внутрішню територію ВАТ «Українська тютюнова компа-
нія». Приміщення є офісними, приміщеннями їдальні, актового залу 
з кінопроекційною та іншими обслуговуючими приміщеннями. Зе-
мельна ділянка, на якій розміщений побутовий корпус, розташована 
в межах ділянки, переданої в постійне користування ВАТ «Українська 
тютюнова компанія». 

Балансоутримувач: ВАТ «Українська тютюнова компанія», код за 
ЄДРПОУ 377377, адреса: вул. Шевченка, 15, м. Монастириська, Тер-
нопільська обл., 48300.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 648 657,00 грн. (шістсот сорок 
вісім тисяч шістсот п’ятдесят сім грн. 00 коп.).

ПДВ: 129 731,40 грн. (сто двадцять дев’ять тисяч сімсот тридцять 
одна грн. 40 коп.).

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ: 
778 388,40 грн. (сімсот сімдесят вісім тисяч триста вісімдесят 
вісім грн. 40 коп.).

Умови продажу:
покупець на власний розсуд визначає подальше використання 

об’єкта; забезпечення дотримання санітарно-екологічних норм під 
час експлуатації об’єкта та утримання об’єкта приватизації і прилеглої 
території в належному санітарному стані протягом двох років з дати 
укладення договору купівлі-продажу; питання землекористування по-
купець вирішує самостійно відповідно до чинного законодавства; об’єкт 
приватизації відчужується або здається в оренду з додержанням умов, 
на яких він був придбаний; у випадку відмови покупця від підписання 
протоколу аукціону сплачені грошові кошти в розмірі 10 % від початкової 
вартості об’єкта йому не повертаються. Учасник аукціону позбавляється 
права на подальшу участь в аукціоні з продажу цього об’єкта приватиза-
ції; у випадку відмови покупця від підписання договору купівлі-продажу 
сплачені грошові кошти в розмірі 10 % від початкової вартості об’єкта 
йому не повертаються; відшкодування витрат, пов’язаних з підготов-
кою об’єкта до продажу та проведенням аукціону.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти при роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач ко-
штів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, р/р 
№ 37187501900001, банк ГУДКУ у Тернопільській області, МФО 838012, 
код за ЄДРПОУ 14037372.

Грошові кошти в розмірі 77 838,84 грн., що становить 10 % від 
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: одержувач ко-
штів: Регіональне відділення ФДМУ по Тернопільській області, р/р 
№ 37315011000166, банк ГУДКУ у Тернопільській області МФО 838012, 
код за ЄДРПОУ 14037372. 

Останній день прийняття заяв: 11 листопада 2010 року. 
Аукціон буде проведено 15 листопада 2010 року об 11.30 за 

адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. 25-39-88. 
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: вул. Шевченка, 15, 

м. Монастириська, Тернопільська область.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділен-

ня Фонду державного майна України по Тернопільській області, вул. 
Танцорова,11, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-39-88. 

В інформації РВ ФДМУ по Полтавській області, опублікованій 
в газеті «Відомості приватизації» від 15.09.10 № 35 (628), про продаж 
на аукціоні об’єктів державної власності назву об’єкта № 3 слід чита-
ти: «Нежитлова будівля лазні (літ. А-1) площею 151,2 м2.».

Департамент продажу об’єктів нерухомості, т. 280-42-49Департамент продажу об’єктів нерухомості, т. 280-42-49

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Д

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни лота 

об’єкта незавершеного будівництва – котеджу № 1 
за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 

смт Губиниха-1, вул. Байкальська, що перебуває 
на балансі ВАТ «Губиниський цукровий завод»

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373155, відкрите акціонер-
не товариство «Губиниський цукровий завод» за адресою: 51251, 
Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт Губиниха, вул. 
Берегового-1.

Назва об’єкта: котедж № 1.
Адреса: 51251, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт 

Губиниха-1, вул. Байкальська.
Відомості про об’єкт: будівництво об’єкта розпочато у 1995 році, 

призупинено у 1997 році. Було збудовано підвальне приміщення, пер-
ший та другий поверхи, а також фронтон 3-го (мансардного) поверху, 
перекриття – залізобетонні плити. Розмір прямокутний 12,46х10,02 м з 
двома прибудовами розміром: 6,43х4,03 м та 5,3х6,49 м. Фундамент із 
залізобетонних блоків, ширина 50 см. Стіни із силікатної цегли; товщина 
стін 50 см (кладка в 2 цегли). Висота приміщення першого поверху 3,16 
м, висота підвалу 2,8 м. До майданчика підведено електроосвітлення 
та газ. Консервування об’єкта не проводилось. Будівельний майданчик 
розташований на віддаленій відстані від центру смт Губиниха; в зоні 
пішохідного доступу розташовані продовольчі та непродовольчі мага-
зини, кафе, середня школа. Земельна ділянка відноситься до земель 
сільськогосподарського призначення (пасовищ).

Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 132 312,50 грн., ПДВ – 
26 462,50 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 158 775,00 
грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: обов’язкове завершення 
будівництва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при-
значенням або зі зміною профілю протягом 5 років від дня підписання 
акта приймання-передачі; заборона продажу об’єкта незавершеного 
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до 
моменту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію; 
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого введення в екс-
плуатацію об’єкта приватизації; право користування, купівлі, оренди 
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом покупцем вирішується 
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; 
здійснення розрахунку за об’єкт приватизації грошовими коштами. 

Покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою продажу 
об’єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням до-
говору купівлі-продажу.

Грошові кошти на участь в аукціоні – 15 877,50 грн. (без ПДВ), що 
становить 10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо-
вуються на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській облас-
ті, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові 
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на 
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону або укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові 
кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу об’єкта, внесені 
учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 15 листопада 2010 року на Україн-
ській Універсальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, буд. 26, каб. 14, тел.: (056) 370-46-88, 785-29-61.

Заяви на участь у торгах приймає РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 
315. Кінцевий термін прийняття заяв – 11 листопада 2010 року до 17.00. 
Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (056) 742-85-19, 
742-89-65. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни 

лота об’єкта незавершеного будівництва – котеджу № 2 
за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 

смт Губиниха-1, вул. Байкальська, що перебуває 
на балансі ВАТ «Губиниський цукровий завод»

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373155, відкрите акціонер-
не товариство «Губиниський цукровий завод» за адресою: 51251, 
Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт Губиниха, вул. 
Берегового-1.

Назва об’єкта: котедж № 2.
Адреса: 51251, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт 

Губиниха-1, вул. Байкальська.
Відомості про об’єкт: будівництво об’єкта розпочато у 1995 році, 

призупинено у 1997 році. Було збудовано підвальне приміщення та 
перший поверх, перекриття – залізобетонні плити. Розмір прямокутний 
12,49х10,02 м. Фундамент із залізобетонних блоків, ширина 50 см. Стіни 
із силікатної цегли; товщина стін 50 см (кладка в 2 цегли). Висота при-
міщення першого поверху 3,15 м, висота підвалу 2,8 м. До майданчика 
підведено електроосвітлення та газ. Консервування об’єкта не прово-
дилось. Будівельний майданчик розташований на віддаленій відстані від 
центру смт Губиниха; в зоні пішохідного доступу розташовані продовольчі 
та непродовольчі магазини, кафе, середня школа. Земельна ділянка від-
носиться до земель сільськогосподарського призначення (пасовищ).

Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 88 023,33 грн., ПДВ – 
17 604,67 грн.
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Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 105 628,00 
грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: обов’язкове завершення 
будівництва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при-
значенням або зі зміною профілю протягом 5 років від дня підписання 
акта приймання-передачі; заборона продажу об’єкта незавершеного 
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до 
моменту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію; 
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього при-
родного середовища під час добудови та подальшого введення в екс-
плуатацію об’єкта приватизації; право користування, купівлі, оренди 
земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом покупцем вирішується 
самостійно в порядку, встановленому чинним законодавством України; 
здійснення розрахунку за об’єкт приватизації грошовими коштами. 

Покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою продажу 
об’єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням до-
говору купівлі-продажу.

Грошові кошти на участь в аукціоні – 10 562,80 грн. (без ПДВ), що 
становить 10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо-
вуються на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській облас-
ті, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові 
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на 
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону або укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові 
кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу об’єкта, внесені 
учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 15 листопада 2010 року на Україн-
ській Універсальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, буд. 26, каб. 14, тел.: (056) 370-46-88, 785-29-61.

Заяви на участь у торгах приймає РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 
315. Кінцевий термін прийняття заяв – 11 листопада 2010 року до 17.00. 
Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (056) 742-85-19, 
742-89-65. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні за методом зниження ціни 

лота об’єкта незавершеного будівництва – котеджу № 3 
за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, 

смт Губиниха-1, вул. Байкальська, що перебуває 
на балансі ВАТ «Губиниський цукровий завод»

Балансоутримувач: код за ЄДРПОУ 00373155, відкрите акціонер-
не товариство «Губиниський цукровий завод» за адресою: 51251, 
Дніпропетровська обл., Новомосковський район, смт Губиниха, вул. 
Берегового-1.

Назва об’єкта: котедж № 3.
Адреса: 51251, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт 

Губиниха-1, вул. Байкальська.
Відомості про об’єкт: будівництво об’єкта розпочато у 1995 році, 

призупинено у 1997 році. Проектом передбачалося будівництво двопо-
верхового будинку з підвалом та мансардним поверхом для проживання 
однієї сім’ї. Збудовано підвальне приміщення з перекриттям, до якого 
є під’їзд у вигляді бетонного склону. Розмір прямокутний 12,52х9,98 м. 
Фундамент із залізобетонних блоків, ширина 50 см. Стіни із силікатної це-
гли; товщина стін 50 см (кладка в 2 цегли). Висота підвалу 2,8 м. До май-
данчика підведено електроосвітлення та газ. Консервування об’єкта 
не проводилось. Будівельний майданчик розташований на віддаленій 
відстані від центру смт Губиниха; в зоні пішохідного доступу розташо-
вані продовольчі та непродовольчі магазини, кафе, середня школа. 
Земельна ділянка відноситься до земель сільськогосподарського при-
значення (пасовищ).

Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 52 953,33 грн., ПДВ – 
10 590,67 грн.

Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 63 544,00 
грн.

Умови продажу зазначеного об’єкта: обов’язкове завершення 
будівництва та введення об’єкта в експлуатацію за початковим при-
значенням або зі зміною профілю протягом 5 років від дня підписання 
акта приймання-передачі; заборона продажу об’єкта незавершеного 
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до 
моменту завершення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію; 
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища під час добудови та подальшого введення 
в експлуатацію об’єкта приватизації; право користування, купівлі, 
оренди земельної ділянки, а також її розмір під об’єктом покупцем 
вирішується самостійно в порядку, встановленому чинним зако-
нодавством України; здійснення розрахунку за об’єкт приватизації 
грошовими коштами. 

Покупець відшкодовує витрати, пов’язані з підготовкою продажу 
об’єкта, та сплачує нотаріальні послуги, пов’язані з посвідченням до-
говору купівлі-продажу.

Грошові кошти на участь в аукціоні – 6 354,40 грн. (без ПДВ), що 
становить 10 % від початкової вартості об’єкта приватизації, перерахо-
вуються на р/р № 37311009001104 в ГУДКУ в Дніпропетровській облас-
ті, МФО 805012, Регіональному відділенню Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській області, код за ЄДРПОУ 13467337.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. (без ПДВ) та грошові 
кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на 
р/р № 37188500900001 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 
805012, код за ЄДРПОУ 13467337, Регіональному відділенню Фонду 
державного майна України по Дніпропетровській області.

Переможцю аукціону, який відмовився від підписання протоколу 
аукціону або укладання договору купівлі-продажу об’єкта, грошові 
кошти у розмірі 10 % початкової вартості продажу об’єкта, внесені 
учасником для участі в аукціоні, не повертаються.

Аукціон відбудеться о 10.00 15 листопада 2010 року на Україн-
ській Універсальній біржі за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, 
вул. Леніна, буд. 26, каб. 14, тел.: (056) 370-46-88, 785-29-61.

Заяви на участь у торгах приймає РВ ФДМУ по Дніпропетровській 
області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 
315. Кінцевий термін прийняття заяв – 11 листопада 2010 року до 17.00. 
Додаткова інформація про продаж об’єкта за тел.: (056) 742-85-19, 
742-89-65. Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем 
його розташування.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта аукціону – незавершеного 
будівництва дитячого садка на 95 місць, що повернутий 

за рішенням суду у державну власність, разом 
із земельною ділянкою, на якій він розташований 

Назва об’єкта аукціону: незавершене будівництво дитячого садка 
на 95 місць, що повернутий за рішенням суду у державну власність, 
разом із земельною ділянкою, на якій він розташований.

Адреса об’єкта аукціону: Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с. 
Ключарки, вул. 40-річчя Перемоги, 6. 

Відомості про об’єкт приватизації, що входить до складу об’єкта 
аукціону: об’єкт незавершеного будівництва (ОНБ) – дитячий садок 
на 95 місць – це частина стрічкового фундаменту площею забудови 
712,6 м2, виконаного зі збірних залізобетонних блоків. Наземна частина 
фундаменту складається з двох рядів фундаментних блоків висотою по 
0,6 м кожний. У зв’язку з відсутністю консервації будівництва окремі 
елементи ОНБ зазнали руйнувань та зносу. Інженерні комунікації до 
ОНБ не підведені. Тимчасові будівлі та споруди на території земельної 
ділянки, відведеної під будівництво, відсутні. Відстань від межі об’єкта 
незавершеного будівництва до дороги загального користування ста-
новить 400 м. 

Початок будівництва – І квартал 1993 р., припинення будівельних 
робіт – червень 1993 р.

Ступінь будівельної готовності об’єкта: 10 %.
Відомості про земельну ділянку, що входить до складу об’єкта 

аукціону: 

площа – 0,3140 га; кадастровий номер 2122783801:00:103:0002; 
цільове призначення: землі громадського призначення. Обмеження і 
обтяження по використанню земельної ділянки відсутні. 

Початкова вартість об’єкта аукціону без урахування ПДВ –172 565,60 
(сто сімдесят дві тисячі п’ятсот шістдесят п’ять грн. 60 коп.) гривень; 

ПДВ – 34 513,12 (тридцять чотири тисячі п’ятсот тринадцять грн. 
12 коп.) гривень.

Початкова вартість об’єкта аукціону з урахуванням ПДВ – 
207 078,72 (двісті сім тисяч сімдесят вісім грн. 72 коп.) гривень, 
у т. ч.:

вартість об’єкта незавершеного будівництва без урахування ПДВ – 
43 700,00 (сорок три тисячі сімсот грн. 00 коп.) гривень; 

ПДВ – 8 740,00 (вісім тисяч сімсот сорок грн. 00 коп.) гривень; 
вартість об’єкта незавершеного будівництва з урахуванням ПДВ – 

52 440,00 (п’ятсот двадцять чотири тисячі чотириста сорок гривень 
00 коп.) гривень;

вартість земельної ділянки під об’єктом приватизації без урахуван-
ня ПДВ – 128 865,60 (сто двадцять вісім тисяч вісімсот шістдесят п’ять 
грн. 60 коп.) гривень; 

ПДВ – 25 773,12 грн.(двадцять п’ять тисяч сімсот сімдесят три грн. 
12 коп.) гривень; 

вартість земельної ділянки під об’єктом приватизації з урахуванням 
ПДВ – 154 638,72 грн. (сто п’ятдесят чотири тисячі шістсот тридцять 
вісім грн. 72 коп.) гривень.

Умови продажу об’єкта аукціону:
подальше використання об’єкта незавершеного будівництва, що 

входить до складу об’єкта аукціону, визначає покупець; завершення 
будівництва об’єкта незавершеного будівництва та введення його в 
експлуатацію протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-
передачі об’єкта аукціону; заборона відчуження об’єкта незавершеного 
будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об’єкт, до 
моменту завершення будівництва та введення об’єкта в експлуатацію; 
забезпечення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навко-
лишнього природного середовища під час добудови та подальшого 
введення в експлуатацію об’єкта незавершеного будівництва, що вхо-
дить до складу об’єкта аукціону; подальше використання земельної ді-
лянки здійснювати відповідно до цільового призначення згідно з чинним 
законодавством України; здійснити реєстрацію: нерухомого майна, яке 
входить до складу об’єкта аукціону, у бюро технічної інвентаризації; 
державного акта на право власності на земельну ділянку – у Закарпат-
ській регіональній філії ДП «Центр державного земельного кадастру»; 
протягом одного року після підписання акта приймання-передачі 
об’єкта аукціону здійснити заходи щодо оформлення державного акта 
на право власності на земельну ділянку згідно з чинним законодавством 
України; подальше відчуження та передання в заставу покупцем об’єкта 
аукціону в період дійсності зобов’язань покупця здійснювати виключ-
но за погодженням з продавцем у порядку, встановленому ФДМУ, із 
забезпеченням збереження для нового власника всіх зобов’язань, які 
не виконано покупцем на момент такого відчуження.

Покупцеві, який визнаний переможцем аукціону і відмовився від 
підписання протоколу аукціону або договору купівлі-продажу, грошо-
ві кошти в розмірі 20 707,87 грн., що становить 10 % від початкової 
вартості продажу об’єкта, не повертаються. Крім того, покупець від-
шкодовує продавцю вартість робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта 
до продажу та проведенням аукціону. 

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

розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37182500900001 
в ГУДКУ по Закарпатській області, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпат-
ській області, код 22111310, МФО 812016. 

Грошові кошти в розмірі 20 707,87 грн., що становить 10 % почат-
кової вартості продажу об’єкта аукціону (гарантійний внесок), пере-
раховуються на р/р № 37314009000173 в ГУДКУ по Закарпатській об-
ласті, одержувач: РВ ФДМУ по Закарпатській області, код 22111310, 
МФО 812016.

Приймання заяв проводиться у робочі дні з 8.00 по 17.00, а в 
п’ятницю з 8.00 до 15.45 та закінчується за 3 дні до проведення аук-
ціону. 

Аукціон буде проведено через 30 днів після опублікування цієї 
інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.00 за адресою: 
Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60. 

Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: Закарпатська обл., 
Мукачівський р-н, с. Ключарки, вул. 40-річчя Перемоги, 6. 

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Закар-
патській області, 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 кімн. 316, 
телефони для довідок: (03122) 3-53-21, 3-71-93.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
про продаж об’єкта аукціону – об’єкта незавершеного 

будівництва державної форми власності разом 
із земельною ділянкою, на якій він розташований

(зі зниженням початкової вартості на 10 %)
Назва об’єкта незавершеного будівництва: перепрофілювання 

лікувально-оздоровчого центру під ендокринологічний санаторій. 
Місцезнаходження об’єкта: 78000, Івано-Франківська область, Тлу-

мацький район, с. Тарасівка, урочище Кагава, вул.Жураки, 73.
Балансоутримувач: державний заклад «Прикарпатський центр ре-

продукції людини».
Код за ЄДРПОУ балансоутримувача 19400512.
Місцезнаходження балансоутримувача: 76018, м. Івано-Франківськ, 

вул. В. Чорновола, 49. 
Відомості про об’єкт незавершеного будівництва: приймально-

методичний корпус (літ. А). Двоповерхова цегляна будівля загальною 
площею 468,4 м2, дах покритий металочерепицею. Вікна і двері відсутні. 
Ступінь будівельної готовності – 51 %.

Спальний корпус № 1 (літ. Б, Б1). Двоповерхова цегляна будів-
ля загальною площею 457,3 м2, цоколь з бетонних блоків площею 
241,3 м2, шиферний дах. Вікна і двері відсутні. Ступінь будівельної 
готовності – 57 %.

Спальний корпус № 2 (літ. В, В1). Двоповерхова цегляна будів-
ля загальною площею 457,6 м2, цоколь з бетонних блоків площею 
241,1 м2, шиферний дах. Вікна і двері відсутні. Ступінь будівельної 
готовності – 57 %.

Спальний корпус № 3 (літ. Г, Г1). Двоповерхова цегляна будів-
ля загальною площею 457,8 м2, цоколь з бетонних блоків площею 
243,3 м2, шиферний дах. Вікна і двері відсутні. Ступінь будівельної 
готовності – 57 %.

Клуб-їдальня (літ. Д). Одноповерхова цегляна будівля загальною 
площею 1 507,8 м2, шиферний дах сильно пошкоджений. Вікна і двері 
відсутні. Ступінь будівельної готовності – 62 %.

Господарський блок (літ. Ж). Одноповерхова цегляна будівля за-
гальною площею 312,4 м2, шиферний дах. Вікна і двері відсутні. Ступінь 
будівельної готовності – 48 %.

Котельня (літ. З). Одноповерхова цегляна будівля загальною пло-
щею 162,0 м2, шиферний дах. Вікна і двері відсутні. Ступінь будівельної 
готовності – 78 %.

ГРП (літ. К). Одноповерхова цегляна будівля загальною площею 
52,3 м2, шиферний дах. Вікна і двері відсутні. Ступінь будівельної го-
товності – 66 %.

Насосна (літ. Л). Одноповерхова цегляна будівля загальною пло-
щею 30,6 м2, шиферний дах. Вікна і двері відсутні. Ступінь будівельної 
готовності – 59 %.

Насосна (літ. М). Одноповерхова цегляна будівля загальною пло-
щею 30,6 м2, шиферний дах, вікна і двері відсутні. Ступінь будівельної 
готовності – 41 %.

Мала архітектурна форма (літ. Н). Одноповерхова цегляна будівля 
загальною площею 20,2 м2, шиферний дах. Вікна і двері відсутні. Сту-
пінь будівельної готовності – 41 %.

Три протипожежних резервуари (літ. О, П та Р) – бетонні споруди 
висотою 2,60 м, площею 40,7 м2 кожна. Ступінь будівельної готовнос-
ті – 64 % кожної. Насосна станція біологічної очистки площею 60 м2, 
водонапірна вежа площею 15 м2, огородження, димова труба, бетонні 
стовпи ліній електропередач, будинок лісника площею 60 м2. Будівлі і 
споруди частково пошкоджені внаслідок атмосферних опадів.

У будівлі котельні знаходиться невстановлене устаткування, при-
дбане для функціонування після завершення будівництва – котлова 
автоматика (три котли КСУМ-Г у неробочому стані).

Ступінь будівельної готовності по об’єкту: 58 %.
Відомості про земельну ділянку: 
площа земельної ділянки 7,068 га; кадастровий номер 

262588100:07:001:0001; землі оздоровчого призначення; накладені обме-
ження господарської діяльності в охоронній зоні лінії електропередач.

Вартість об’єкта аукціону без урахування ПДВ – 2 777 470 (два міль-
йони сімсот сімдесят сім тисяч чотириста сімдесят) гривень.

ПДВ – 555 495 (п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч чотириста дев’яносто 
п’ять) гривень.

Початкова вартість об’єкта аукціону (об’єкта незавершеного 
будівництва разом із земельною ділянкою, на якій він розташо-
ваний) з урахуванням ПДВ – 3 332 965 (три мільйони триста трид-
цять дві тисячі дев’ятсот шістдесят п’ять) гривень.

Умови продажу об’єкта аукціону: 
завершити будівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію про-

тягом 5 років з правом зміни первісного призначення з урахуванням 
встановленого цільового використання земельної ділянки. До завер-
шення будівництва і введення об’єкта в експлуатацію покупцю заборо-
няється здійснювати відчуження об’єкта і земельної ділянки; дотриму-
ватись вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», здійснювати заходи щодо збереження навколишнього 
середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних 
норм під час добудови та експлуатації об’єкта; у 3-місячний термін від 
нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору купівлі-
продажу оформити технічний звіт для подальшої видачі державного 
акта та провести його реєстрацію у державному підприємстві Центр 
державного земельного кадастру; відшкодувати Прикарпатському цен-
тру репродукції людини витрати за виготовлення проекту землеустрою 
земельної ділянки в сумі 6 924,44 грн. протягом 10 днів від нотаріаль-
ного посвідчення та державної реєстрації договору купівлі-продажу; 
відшкодувати Тлумацькому районному відділу земельних ресурсів ви-
трати за виготовлення технічного паспорта земельної ділянки у сумі 300 
гривень протягом 10 днів від нотаріального посвідчення та державної 
реєстрації договору купівлі-продажу.

Аукціон буде проведено 15 листопада 2010 року об 11.00 в 
регіональному відділенні.

Кінцевий термін прийняття заяв – за три дні до дати проведення 
аукціону.

Учасники аукціону перераховують РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області (код установи за ЄДРПОУ 13660726) в банк ГУДК в Івано-
Франківській області, МФО 836014: 

за реєстрацію заяви 17 грн. та кошти при розрахунку за придбаний 
об’єкт приватизації на рахунок № 37180500900001; 

333 297 грн. – грошові кошти в розмірі 10 % від початкової вартості 
об’єкта приватизації на рахунок № 37314913660726.

Номер валютного рахунка для сплати гарантійних внесків 
для учасників-нерезидентів: одержувач: Фонд державного май-
на України; адреса: вул. Кутузова, 18/9, м. Київ, Україна; рахунок 
№ 25307012823277; банк одержувача: ВАТ «Державний експортно-
імпортний банк України»; адреса: вул. Горького, 127, м. Київ, Україна; 
МФО 322313; код за ЄДРПОУ 00032945 (обов’язково вказати призна-
чення платежу).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його роз-
ташування. Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по 
Івано-Франківській області за адресою: м. І вано-Франківськ, вул. Ва-
силіянок, 48, тел. 2-53-52.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про повторний продаж на аукціоні об’єкта державної форми 
власності – навчально-виробничої майстерні, що перебуває 

на балансі Підгаєцького професійного аграрного ліцею
Назва об’єкта: навчально-виробнича майстерня. 
Адреса: вул. Шевченка, м. Підгайці, Тернопільська область, 

48000.
Відомості про об’єкт: не завершена будівництвом навчально-

виробнича майстерня являє собою одноповерхову цегляну будівлю, 
площа забудови якої становить 2 500 м2. По об’єкту змонтовано фун-
даменти, цегляну кладку стін з перекриттям. Влаштовано шиферну 
покрівлю. Зовнішні комунікації відсутні. Ступінь будівельної готовності 
об’єкта становить близько 30 %. Земельна ділянка під об’єктом при-
ватизації окремо не виділена. Об’єкт знаходиться в межах земельної 
ділянки, наданої в постійне користування Підгаєцькому професійному 
аграрному ліцею. 

Балансоутримувач: Підгаєцький професійний аграрний ліцей, код 
за ЄДРПОУ 2547530, адреса: майдан Незалежності, 31, м. Підгайці, 
Тернопільська область, 48000.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ: 109 435,00 грн. (сто дев’ять тисяч 
чотириста тридцять п’ять грн. 00 коп.), ПДВ: 21 887,00 грн.(двадцять 
одна тисяча вісімсот вісімдесят сім грн. 00 коп.). 

Початкова вартість продажу об’єкта з урахуванням ПДВ: 
131 322,00 грн. (сто тридцять одна тисяча триста двадцять дві 
грн. 00 коп.). 

Умови продажу:
без збереження первісного призначення об’єкта; завершити бу-

дівництво об’єкта та ввести його в експлуатацію протягом п’яти ро-
ків з моменту підписання акта приймання-передачі об’єкта; питання 
землекористування покупець вирішує самостійно згідно з чинним за-
конодавством; не відчужувати об’єкт та земельну ділянку, на якій він 
розташований, до завершення будівництва та введення його в експлу-
атацію; здійснити заходи щодо забезпечення вимог екологічної без-
пеки, дотримання санітарних та екологічних норм під час будівництва 
об’єкта та введення його в експлуатацію; у випадку відмови покупця 
від підписання протоколу аукціону, сплачені грошові кошти в розмірі 
10 % від початкової вартості об’єкта, йому не повертаються. Учасник 
аукціону позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні; 
у випадку відмови покупця від підписання договору купівлі-продажу, 
сплачені грошові кошти в розмірі 10 % від початкової вартості об’єкта, 
йому не повертаються; відшкодувати регіональному відділенню витра-
ти, пов’язані з проведенням аукціону, протягом 10 днів від дати нота-
ріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти при роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться: одержувач ко-
штів: РВ ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37187501900001, 
банк ГУДКУ у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 
14037372.

Грошові кошти в розмірі 13 132,20 грн. що становить 10 % від 
початкової вартості об’єкта приватизації, вносяться: одержувач ко-
штів: РВ ФДМУ по Тернопільській області, р/р № 37315011000166, 
банк ГУДКУ у Тернопільській області, МФО 838012, код за ЄДРПОУ 
14037372. 

Останній день прийняття заяв: 11 листопада 2010 року. 
Аукціон буде проведено 15 листопада 2010 року об 11.00 за 

адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, тел. 25-39-88. 
Ознайомитися з об’єктом можна за адресою: вул. Шевченка, м. Під-

гайці, Тернопільська область.
Служба з організації та проведення аукціону: Регіональне відділення 

Фонду державного майна України по Тернопільській області, вул. Тан-
цорова, 11, м. Тернопіль, тел. (0352) 25-39-88. 

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної  

власності, що підлягають приватизації, затверджений 
наказом ФДМУ від 01.10.10 № 1436 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Реконструкція теплопостачання для житлового масиву «Лисиничі», 

ВАТ «Агрофірма «Провесінь» (Регіональне відділення ФДМУ по Львів-
ській області) за адресою: м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152. Спосіб 
приватизації: аукціон (під розбирання).

ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної 

власності, які виключаються наказом ФДМУ 
від 01.10.10 № 1436 із раніше затверджених 

переліків об’єктів, що підлягають приватизації

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
68-квартирний житловий будинок, Черкаська обл., м. Сміла, вул. 

Андрєєва, 4, ВАТ «Смілянський цукровий завод». 



5

13 жовтня 2010 року№ 39 (632)

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта соціальної сфери – їдальні 

(у т. ч. убиральня, літ. Б, та огорожа) з обладнанням
Назва об’єкта: їдальня (у т. ч. убиральня, літ. Б, та огорожа) з об-

ладнанням, яка під час приватизації не увійшла до статутного фонду 
СВАТ «Дашківці».

Адреса об’єкта: 22363, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Дашків-
ці, вул. Кірова, б/н. 

Балансоутримувач: ПАТ «Дашківці», ідентифікаційний код 05527700, 
адреса: 22363, Вінницька обл., Літинський р-н, с. Дашківці. 

Відомості про об’єкт: об’єкт недіючий, складається з одноповерхо-
вої цегляної будівлі їдальні, літ. А, загальною площею 536,1 м2, прибу-
дови, літ. А1, підвалу з шиєю, літ. п/А, трьох ганків; цегляної убиральні, 
літ. Б, без вигріба загальною площею 1,2 м2; огорожі металевої № 1 
загальною площею 25,6 м2 1991 року побудови. Обладнання – 2 од.: 
кухонний комбайн (картоплечистка) 1991 р. в., холодильник «Чинар» 
1991 р. в. МШП – 378 од.: стільці дерев’яні – 44 шт.; столи для обідів 
дерев’яні – 13 шт.; карнизи металеві – 14 шт.; стакани – 51 шт.; видел-
ки алюмінієві – 111 шт. та інший кухонний інвентар. Земельна ділянка 
окремо не виділена.

Вартість продажу об’єкта без урахування ПДВ: 238 559,17 грн.; 
ПДВ: 47 711,83 грн. 
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ: 286 271,00 

грн.
Умови продажу об’єкта: без збереження профілю діяльності об’єкта; 

подальше використання об’єкта визначає покупець з дотриманням са-
нітарних норм і правил пожежної безпеки; оплатити вартість виконаних 
робіт, пов’язаних з підготовкою об’єкта до продажу та проведенням 
аукціону; подальше відчуження та передача в заставу покупцем об’єкта 
приватизації в період чинності умов договору купівлі-продажу здій-
снюються за погодженням з продавцем із забезпеченням переходу до 

ПРОДАЖ ОБ’ЄКТІВ ГРУПИ Ж
Департамент продажу об’єктів нерухомості,Департамент продажу об’єктів нерухомості,

 т. 280-42-32 т. 280-42-32

нового власника всіх зобов’язань, невиконаних покупцем на момент 
такого відчудження, відповідальність за їх невиконання, визначених 
законодавством та договором купівлі-продажу. 

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17,00 грн. та кошти під час 
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 
№ 37187006000498 в ГУДКУ по Вінницькій області, одержувач: РВ 
ФДМУ по Вінницькій області, код 13327990, МФО 802015.

Грошові кошти в розмірі 28 627,10 грн., що становить 10 % початко-
вої вартості об’єкта приватизації, вносяться на р/р № 37315005000498 
в ГУДКУ по Вінницькій області, одержувач: РВ ФДМУ по Вінницькій об-
ласті, код 13327990, МФО 802015.

Заяви на участь в аукціоні приймаються в РВ ФДМУ по Вінницькій 
області до 29.11.10 включно. 

Аукціон відбудеться 03.12.10 о 10.00 за адресою: м. Вінни-
ця, вул. Гоголя, 10 в Вінницькій філії ДАК «Національна мережа 
аукціонних центрів».

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

Служба з організації та проведення аукціону: РВ ФДМУ по Вінниць-
кій області за адресою: м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, тел. 35-46-29. Час 
роботи: з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), по п’ятницях з 8.00 до 16.00.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
про продаж на аукціоні об’єкта державної 

власності, вилученого в процесі приватизації 
з вартості ЦМК ДП «Львівприлад»

Назва об’єкта: майно медпункту. 
Адреса об’єкта: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 48.
Балансоутримувач: товариство з обмеженою відповідальністю – 

фірма «Північ, ЛТД», код за ЄДРПОУ 21253142, адреса: 61204, м. Хар-
ків, вул. Ахсарова, 21.

Відомості про об’єкт: майно медпункту складається з 16 одиниць: 
стелаж для реєстрації (інв. № 0069681), рік випуску – 1986; хірадент 
ЗОМ-3 (інв. № 0023265), рік випуску – 1995; електрокардіограф 1-НО 
канальний ЄКП-60 (інв. № 0069188), рік випуску – 1986; апарат для 
дарсонвалізації «Іскра-1» ДП-1 (інв. № 0069189), рік випуску – 1986; 
апарат «Тонус» БЧ-1 (інв. № 0069190), рік випуску – 1986; кальноскоп 

КС-10 (інв. № 0024202), рік випуску – 1989; апарат для ультразвукової 
терапії УЗТ-101 (інв. № 0024203), рік випуску – 1989; електрокардіо-
граф ЄК-1Т-03 м2 (інв. № 0024206), рік випуску – 1989; стерилізатор 
СП-80 (2од., інв. № 0025531, 0025532), рік випуску – 1992; лазерний 
апарат АКЛр-01М (інв. № 0073178), рік випуску – 1994; стоматологічна 
установка КС-1-01 (інв. № 0063257), рік випуску – 1995; сухожарова 
шафа (інв. № 0023263), рік випуску – 1989; діаскан (апарат для ви-
значення цукру в крові) МА991 (інв. № 0073262), рік випуску – 1995; 
дефебрілятор АD 500 (інв. № 0073286), рік випуску – 1996; електро-
кардіограф ЄКЧМП-Н3051 (інв. № 0073292), рік випуску – 1996. Фі-
зичний знос: 80-90 %. Технічний стан незадовільний. Обладнання 
морально застаріле.

Вартість продажу об’єкта без ПДВ – 8 130 грн., ПДВ – 1 626 грн. 
Початкова вартість продажу з урахуванням ПДВ – 9 756 грн.
Умови продажу об’єкта: відшкодування органу приватизації ви-

трат, пов’язаних з підготовкою об’єкта до приватизації; можливість 
перепрофілювання, подальше використання об’єкта приватизації по-
купець вирішує самостійно. 

Плата за реєстрацію заяви в розмірі 17 грн. та кошти під час роз-
рахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на рахунок 
№ 37180500900001 в УДК у Львівській області. Банк одержувача – УДК 
у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – Регіональне від-
ділення ФДМУ по Львівській області, ЗКПО 20823070.

Сума грошових коштів у розмірі 10 % початкової ціни продажу об’єкта, 
що становить 975,6 грн., вноситься на рахунок № 37310009000186 в 
УДК у Львівській області, МФО 825014. Одержувач коштів – Регіональне 
відділення ФДМУ по Львівській області, ЗКПО 20823070.

Засоби платежу для юридичних та фізичних осіб – грошові кошти. 
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – три дні до 

початку аукціону.
Аукціон буде проведено через 50 календарних днів від дня 

публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за 
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, кімн. 72, Регіональне 
відділення ФДМУ по Львівській області об 11.00. 

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

Служба з організації та проведення аукціону: 79000, м. Львів, вул. 
Січових Стрільців, 3, кімн. 72, тел. (0322) 61-62-14.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ РОЗРОБНИКІВ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть 

залучені для підготовки до продажу земельних ділянок, 
на яких розташовані об’єкти державної власності 

Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, 
якого буде залучено до виконання робіт із землеустрою, визнано:

по земельній ділянці орієнтовним розміром 0,1528 га, на якій роз-
ташований об’єкт державної власності – будівля лазні за адресою: Він-
ницька область, Літинський район, с. Кожухів, вул. Жовтнева, 61, ТОВ 
фірма «Купала», м. Вінниця;

земельній ділянці орієнтовним розміром 0,04 га, на якій розташо-
ваний об’єкт державної власності – господарський корпус з котельнею 
загальною площею 314,5 м2 за адресою: Вінницька область, смт Кри-
жопіль, вул. Піонерська, 30, який не увійшов до статутного фонду ВАТ 
«Крижопільське АТП-10539» та перебуває на його балансі, ТОВ фірма 
«Купала», м. Вінниця.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу 
з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки 

до продажу земельних ділянок державної власності, 
на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації
І. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 

приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – котельня за 
адресою: 87050, Донецька обл., Володарський район, с. Тополине, що 
перебуває на балансі СТОВ «Первомайська птахофабрика». 

1. Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки, погодження та затверджен-
ня проекту відповідними державними органами у встановленому зако-
нодавством порядку, погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами, подання документації із 
землеустрою до органів Держкомзему та підрозділів Державного під-
приємства «Центр ДЗК» для присвоєння кадастрового номера, а та-
кож унесення відомостей до державного реєстру земель та бази даних 
Автоматизованої системи державного земельного кадастру (у т. ч. на 
магнітних носіях), передача документації із землеустрою для прове-
дення державної експертизи та отримання позитивного висновку цієї 
експертизи, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка, підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання роботи: Порядок продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної 
власності, затверджений постановою КМУ від 08.07.09 № 689; наказ 
ФДМУ від 10.02.07 № 247 «Про включення до переліку об’єктів неза-
вершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з 
переліку», наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 23.09.10 № 01776 
«Про продаж об’єкта аукціону (гр. Д)».

3. Документи, що підтверджують право користування земельною 
ділянкою: відсутні (за даними Володарського районного відділу зе-
мельних ресурсів, лист від 12.06.07 № 855).

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: інформація відсутня (за даними Володарсько-

го районного відділу земельних ресурсів, лист від 12.06.07 № 855).
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний 

регламент її поліпшення: інформація відсутня (за даними Володарсько-
го районного відділу земельних ресурсів, лист від 12.06.07 № 855).

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: 
продаж конкурентним способом земельної ділянки разом з об’єктом 
приватизації, який на ній розташований.

8. Розмір земельної ділянки: інформація відсутня (за дани-
ми Володарського районного відділу земельних ресурсів, лист від 
12.06.07 № 855).

9. Наявні обмеження: інформація відсутня (за даними Володарсько-
го районного відділу земельних ресурсів, лист від 12.06.07 № 855).

10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони тощо): 
інформація відсутня (за даними Володарського районного відділу зе-
мельних ресурсів, лист від 12.06.07 № 855).

11. Об’єкт розташований на земельній ділянці: об’єкт незаверше-
ного будівництва – котельня за адресою: 87050, Донецька обл., Воло-
дарський район, с. Тополине, що перебуває на балансі СТОВ «Перво-
майська птахофабрика». 

12. Інші матеріали (за наявності): відсутні.
13. Додаткові відомості: ідентифікаційний код за ЄДРПОУ балансо-

утримувача: 00851979, місцезнаходження балансоутримувача: 87050, 
Донецька обл., Володарський район, с. Тополине.

ІІ. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації державної власності групи Ж – кінотеатр 
«Електрон» на 580 місць за адресою: Донецька обл., Мар’їнський 
район, м. Курахове, вул. Мечникова, 12.

1. Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки, погодження та затверджен-
ня проекту відповідними державними органами у встановленому зако-
нодавством порядку, погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами, подання документації із 
землеустрою до органів Держкомзему та підрозділів Державного під-
приємства «Центр ДЗК» для присвоєння кадастрового номера, а та-
кож унесення відомостей до державного реєстру земель та бази даних 
Автоматизованої системи державного земельного кадастру (у т. ч. на 
магнітних носіях), передача документації із землеустрою для прове-

дення державної експертизи та отримання позитивного висновку цієї 
експертизи, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка, підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання роботи: Порядок продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної 
власності, затверджений постановою КМУ від 08.07.09 № 689, накази 
РВ ФДМУ по Донецькій області від 12.07.07 № 197 «Про включення до 
переліку об’єктів групи Ж, що підлягають приватизації», від 16.03.07 
№ 509 «Про внесення змін до наказу РВ ФДМУ від 12.02.2007 р.», від 
14.05.10 № 00849 «Про продаж об’єкта аукціону».

3. Документи, що підтверджують право користування земельною ді-
лянкою: відсутні (за даними відділу земельних ресурсів у Мар’їнському 
районі Донецької області, лист від 02.11.07 № 316).

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: інформація відсутня (за даними відділу 

земельних ресурсів у Мар’їнському районі Донецької області, лист від 
02.11.07 № 316).

6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудів-
ний регламент її поліпшення: інформація відсутня (за даними відділу 
земельних ресурсів у Мар’їнському районі Донецької області, лист від 
02.11.07 № 316).

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: 
продаж конкурентним способом земельної ділянки разом з об’єктом 
приватизації, який на ній розташований.

8. Розмір земельної ділянки: інформація відсутня (за даними 
відділу земельних ресурсів у Мар’їнському районі Донецької області, 
лист від 02.11.07 № 316). Площа будівлі кінотеатру 832,3 м2.

9. Наявні обмеження: інформація відсутня (за даними відділу зе-
мельних ресурсів у Мар’їнському районі Донецької області, лист від 
02.11.07 № 316).

10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони 
тощо): інформація відсутня (за даними відділу земельних ресурсів у 
Мар`їнському районі Донецької області, лист від 02.11.07 № 316).

11. Об’єкт розташований на земельній ділянці: об’єкт групи Ж – 
кінотеатр «Електрон» на 580 місць (разом із земельною ділянкою) за 
адресою: Донецька обл., Мар’їнський район, м. Курахове, вул. Меч-
никова, 12, що перебуває на балансі СО «Донбасенергоспецремонт» 
ВАТ «Донбасенерго».

12. Інші матеріали (за наявності): відсутні.
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ балансоутримувача 23343582, 

місцезнаходження балансоутримувача: 84601, Донецька обл., м. Гор-
лівка, пр. Леніна, 11.

ІІІ. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації – об’єкт незавершеного будівництва – медсанчастина-
поліклініка за адресою: м. Маріуполь, вул. Бодрова, 2.

1. Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки, погодження та затверджен-
ня проекту відповідними державними органами у встановленому зако-
нодавством порядку, погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами, подання документації із 
землеустрою до органів Держкомзему та підрозділів Державного під-
приємства «Центр ДЗК» для присвоєння кадастрового номера, а та-
кож унесення відомостей до державного реєстру земель та бази даних 
Автоматизованої системи державного земельного кадастру (у т. ч. на 
магнітних носіях), передача документації із землеустрою для прове-
дення державної експертизи та отримання позитивного висновку цієї 
експертизи, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка, підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання роботи: Порядок продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної 
власності, затверджений постановою КМУ від 08.07.09 № 689; наказ 
ФДМУ від 13.01.98 № 30; наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 
01.07.10 № 01131.

3. Документи, що підтверджують право користування земельною 
ділянкою: не оформлялись (лист Маріупольського міського управління 
земельних ресурсів від 21.06.07 № 2007/2458).

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: інформація відсутня (лист Маріупольського 

міського управління земельних ресурсів від 21.06.07 № 2007/2458).
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний 

регламент її поліпшення: функціональне призначення – медсанчастина-
поліклініка (лист Маріупольського міського управління земельних ре-
сурсів від 21.06.07 № 2007/2458).

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: 
продаж конкурентним способом земельної ділянки разом з об’єктом 
приватизації, який на ній розташований.

8. Розмір земельної ділянки: інформація відсутня (лист Ма-
ріупольського міського управління земельних ресурсів від 21.06.07 
№ 2007/2458), площа земельної ділянки під забудовою – 2 463,0 м2. 

9. Наявні обмеження: інформація відсутня (лист Маріупольського 
міського управління земельних ресурсів від 21.06.07 № 2007/2458).

10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони тощо): 
інформація відсутня (лист Маріупольського міського управління зе-
мельних ресурсів від 21.06.07 № 2007/2458).

11. Об’єкт розташований на земельній ділянці: об’єкт незаверше-
ного будівництва – медсанчастина-поліклініка за адресою: м. Маріу-
поль, вул. Бодрова, 2.

IV. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації державної власності групи А – будівля автовокзалу 
(літ. Б-2) площею 634 м2, вбиральня (літ. В), замощення (1, 2) за 
адресою: м. Єнакієве, вул. Леваневського, 126, що перебуває на балансі 
ВАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».

1. Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки, погодження та затверджен-
ня проекту відповідними державними органами у встановленому зако-
нодавством порядку, погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами, подання документації із 

землеустрою до органів Держкомзему та підрозділів Державного під-
приємства «Центр ДЗК» для присвоєння кадастрового номера, а та-
кож унесення відомостей до державного реєстру земель та бази даних 
Автоматизованої системи державного земельного кадастру (у т. ч. на 
магнітних носіях), передача документації із землеустрою для прове-
дення державної експертизи та отримання позитивного висновку цієї 
експертизи, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка, підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання роботи: Порядок продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної 
власності, затверджений постановою КМУ від 08.07.09 № 689, наказ 
ФДМУ від 31.08.07 № 1430, наказ РВ ФДМУ від 20.05.10 № 00900.

3. Документи, що підтверджують право користування земельною ді-
лянкою: Державний акт на право постійного користування землею серія 
11-ДН № 009888 від 03.03.2000. Земельна ділянка надана у постійне 
користування для розміщення і обслуговування Єнакієвської міської 
автобусної станції (лист Єнакієвського міського відділу земельних ре-
сурсів від 19.09.07 № 3578).

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови.
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудів-

ний регламент її поліпшення: інформація відсутня (лист Єнакієвського 
міського відділу земельних ресурсів від 19.09.07 № 3578).

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: 
продаж конкурентним способом земельної ділянки разом з об’єктом 
приватизації, який на ній розташований.

8. Розмір земельної ділянки: 0,2549 га.
9. Наявні обмеження: інформація відсутня (лист Єнакієвського місь-

кого відділу земельних ресурсів від 19.09.07 № 3578).
10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони тощо): 

інформація відсутня (лист Єнакієвського міського відділу земельних 
ресурсів від 19.09.07 № 3578).

11. Об’єкт розташований на земельній ділянці: об’єкт групи А – будів-
ля автовокзалу (літ. Б-2) площею 634 м2, вбиральня (літ. В), замощення 
(1, 2) за адресою: м. Єнакієве, вул. Леваневського, 126, що перебуває на 
балансі ВАТ «Донецьке обласне підприємство автобусних станцій».

12. Інші матеріали (за наявності): відсутні.
13. Кадастровий номер земельної ділянки 1412000000:00:009:0205.
14. Додаткові відомості: балансоутримувач: ВАТ «Донецьке обласне 

підприємство автобусних станцій»; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
03113785, місцезнаходження балансоутримувача: Донецьк, пр. Ком-
сомольський, 8.

V. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації державної власності групи А – нежитлові бу-
дівлі та споруди кіоску-павільйону: кіоск-павільйон (А-1) заг. площею 
391,1 м2; вбиральня (Б) заг. площею 29,9 м2; замощення (1) заг. площею 
1 825,0 м2; огорожа (2-7) заг. площею 398,0 м2; прилавки (8) заг. пло-
щею 68,6 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: м. Слов’янськ 
м. Миколаївка, вул. Пархоменка, 3, що перебуває на балансі Структурної 
одиниці ВЕП «Слов’янськкомуненерго» ВАТ «Донбасенерго».

1. Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки, погодження та затверджен-
ня проекту відповідними державними органами у встановленому зако-
нодавством порядку, погодження меж земельної ділянки із суміжними 
землевласниками та землекористувачами, подання документації із 
землеустрою до органів Держкомзему та підрозділів Державного під-
приємства «Центр ДЗК» для присвоєння кадастрового номера, а та-
кож унесення відомостей до державного реєстру земель та бази даних 
Автоматизованої системи державного земельного кадастру (у т. ч. на 
магнітних носіях), передача документації із землеустрою для прове-
дення державної експертизи та отримання позитивного висновку цієї 
експертизи, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка, підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання роботи: Порядок продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної 
власності, затверджений постановою КМУ від 08.07.09 № 689, наказ 
ФДМУ від 06.10.08 № 1165, наказ РВ ФДМУ від 09.07.10 № 01191.

3. Документи, що підтверджують право користування земель-
ною ділянкою: інформація відсутня (лист Відділу Держкомзему в 
м. Слов’янську Донецької області від 02.12.08 № 199).

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: інформація відсутня (лист Відділу Держком-

зему в м. Слов’янську Донецької області від 02.12.08 № 199).
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний 

регламент її поліпшення: інформація відсутня (лист Відділу Держком-
зему в м. Слов’янську Донецької області від 02.12.08 № 199).

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: 
продаж конкурентним способом земельної ділянки разом з об’єктом 
приватизації, який на ній розташований.

8. Розмір земельної ділянки: 2 409 м2 (Витяг з реєстру прав 
власності на нерухоме майно № 18362299).

9. Наявні обмеження: інформація відсутня (лист Відділу Держком-
зему в м. Слов’янську Донецької області від 02.12.08 № 199).

10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони тощо): 
інформація відсутня (лист Відділу Держкомзему в м. Слов’янську До-
нецької області від 02.12.08 № 199).

11. Об’єкт розташований на земельній ділянці: об’єкт групи А – нежит-
лові будівлі та споруди кіоску-павільйону: кіоск-павільйон (А-1) заг. пло-
щею 391,1 м2; вбиральня (Б) заг. площею 29,9 м2; замощення (1) заг. пло-
щею 1 825,0 м2; огорожа (2-7) заг. площею 398,0 м2; прилавки (8) заг. пло-
щею 68,6 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: м. Слов’янськ, 
м. Миколаївка, вул. Пархоменка, 3, що перебуває на балансі Структурної 
одиниці ВЕП «Слов’янськкомуненерго» ВАТ «Донбасенерго».

12. Інші матеріали (за наявності): відсутні.
13. Додаткові відомості: балансоутримувач: структурна одиниця ВЕП 

«Слов’янськкомуненерго» ВАТ «Донбасенерго»; ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ 23343582; адреса: Донецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, 11.
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VI. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації: об’єкт незавершеного будівництва – го-
тельний комплекс за адресою: Першотравневий р-н, с. Білосарай-
ська Коса, вул. Безуха, 94а, що перебуває на балансі Управління НБУ 
в Донецькій області.

1. Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, погодження та затвердження проек-
ту відповідними державними органами у встановленому законодавством 
порядку, погодження меж земельної ділянки із суміжними землевласни-
ками та землекористувачами, подання документації із землеустрою до 
органів Держкомзему та підрозділів Державного підприємства «Центр 
ДЗК» для присвоєння кадастрового номера (у разі необхідності), а та-
кож унесення відомостей до державного реєстру земель та бази даних 
Автоматизованої системи державного земельного кадастру (у т. ч. на 
магнітних носіях), передача документації із землеустрою для прове-
дення державної експертизи та отримання позитивного висновку цієї 
експертизи, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка, підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання роботи: Порядок продажу об’єктів, що 
підлягають приватизації разом із земельними ділянками державної 
власності, затверджений постановою КМУ від 08.07.09 № 689, наказ 
ФДМУ від 09.02.08 № 164, наказ РВ ФДМУ по Донецькій області від 
09.07.10 № 01192.

3. Документи, що підтверджують право користування земельною 
ділянкою: Державний акт на право постійного користування землею 
серія ІІ-ДН № 006335, виданий 25.04.2000 Мелекинською сільською 
радою на підставі рішення від 07.12.97. Акт зареєстровано в книзі за-
писів державних актів на право постійного користування землею за 
№ 47 від 25.04.2000.

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови 

(лист відділу земельних ресурсів у Першотравневому районі Донецької 
області від 24.04.08 № 206, витяг з технічної документації про норма-
тивну грошову оцінку земельної ділянки від 25.01.08 № 6/58).

6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний 
регламент її поліпшення: будівництво готелю (лист відділу земельних 
ресурсів у Першотравневому районі Донецької області від 24.04.08 
№ 206, витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки від 25.01.08 № 6/58).

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: 
продаж конкурентним способом земельної ділянки разом з об’єктом 
приватизації, який на ній розташований.

8. Розмір земельної ділянки: 0,1593 га (витяг з технічної до-
кументації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 
25.01.08 № 6/58).

9. Наявні обмеження: інформація відсутня (лист відділу земельних ре-
сурсів у Першотравневому районі Донецької області від 24.04.08 № 206).

10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони тощо): 
інформація відсутня (лист відділу земельних ресурсів у Першотравне-
вому районі Донецької області від 24.04.08 № 206).

11. Об’єкт розташований на земельній ділянці: об’єкт незаверше-
ного будівництва – готельний комплекс за адресою: Першотравневий 
р-н, с. Білосарайська Коса, вул. Безуха, 94а.

12. Інші матеріали: кадастровий номер земельної ділянки 
1423984400:02:000:0021. Балансоутримувач: Управління НБУ в Доне-
цькій області (м. Донецьк, пр. Миру, 8а, код за ЄДРПОУ 09334629).

Претенденти на участь у конкурсі подають до конкурсної комісії 
конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтверд-
них документів, що містяться у конверті. До підтвердних докумен-
тів, що подаються на конкурс, належать: заява на участь у конкурсі 
за встановленою формою (відповідно до додатку 6 Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт 
із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100, 
у редакції наказу ФДМУ від 17.05.08 № 560); копія довідки про при-
своєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних 
осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (для претен-
дента – фізичної особи); копія установчого документа претендента 
(для претендента – юридичної особи); копія ліцензії на проведення 
робіт із землеустрою, отриманої відповідно до Закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності»; копії кваліфі-
каційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і 
професійного спрямування спеціалістів, які залучаються до виконання 
робіт із землеустрою; письмова інформація щодо досвіду роботи пре-
тендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються ним 
до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом; конкурсна 
пропозиція претендентів (в окремо запечатаному конверті з відміткою 
«Пропозиція на конкурс»), що має містити пропозицію щодо вартості 
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а 
також строк виконання робіт. Кваліфікаційні вимоги до претендентів 
на участь у конкурсі, а також фахівців у сфері землеустрою, які будуть 
залучені до виконання робіт із землеустрою, – наявність практичного 
досвіду в проведенні робіт із землеустрою.

Конкурс відбудеться 29 жовтня 2010 р. о 10.00 в РВ ФДМУ по 
Донецькій області за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 97.

Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи 
регіонального відділення не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Донецьк, 
вул. Артема, 97, к. 118. 

Контактний телефон комісії 335-97-84.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про результати конкурсу 

з відбору розробників документації із землеустрою 
Регіональне відділення Фонду державного майна України по До-

нецькій області повідомляє, що конкурс з відбору виконавців робіт із 
землеустрою для підготовки до продажу земельних ділянок державної 
власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, 
оголошений на 01.10.10, не відбувся в зв’язку з тим, що на участь у 
ньому не надійшло жодної заяви.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Запорізькій області про проведення конкурсу 

з відбору виконавців робіт із землеустрою
1. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 

об’єкт приватизації – будівля побутових приміщень (літ. Б-3), 
інв. № 070101, внутрішньою площею 933,8 м2 за адресою: м. Запо-
ріжжя, Південне шосе,62.

Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, складовою частиною якого пови-
нно бути креслення-перенесення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості); погодження проекту відповідними державними органами 
у встановленому законодавством порядку; подання документації із 
землеустрою для проведення державної експертизи та отримання її 
позитивного висновку; встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) та закріплення меж межовими знаками відповідно до за-
твердженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 
отримання витягу з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та по-
дання документації із землеустрою до територіальних органів земельних 
ресурсів для виготовлення технічного паспорта на земельну ділянку.

Підстава для виконання робіт: наказ ФДМУ від 27.07.10 № 1069 , 
наказ регіонального відділення від 11.08.10 № 590 «Про приватизацію 
побутових приміщень (літ. Б-3), інв. № 070101, загальною площею 
933,8 м2 (разом із земельною ділянкою)». 

Документи, що підтверджують право користування земельною ді-
лянкою: відсутні (за даними Управління Держкомзему у м. Запоріжжя, 
лист від 09.09.09 № 01-03/5206).

Форма власності – державна.
Цільове призначення: інформація відсутня (за даними Управління 

Держкомзему у м. Запоріжжя, лист від 09.09.09 № 01-03/5206).
Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний 

регламент її поліпшення – землі промисловості або комерційного ви-
користання.

Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою – 
продаж на аукціоні разом із об’єктом приватизації згідно з постановою 
КМУ від 08.07.09 № 689.

Розмір земельної ділянки – площа земельної ділянки під 
об’єктом нерухомості 335,6 м2 без урахування території для об-
слуговування.

Наявні обмеження – інформація відсутня (за даними Управління 
Держкомзему у м. Запоріжжя, лист від 09.09.09 № 01-03/5206).

Земельні сервітути – інформація відсутня (за даними Управління 
Держкомзему у м. Запоріжжя, лист від 09.09.09 № 01-03/5206). 

Об’єкт розташований на земельній ділянці – будівля побутових при-
міщень (літ. Б-3), інв. № 070101, за адресою: м. Запоріжжя, Південне 
шосе, 62, балансоутримувач: відсутній.

2. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації – гараж № 9 (вбудований бокс) внутрішньою 
площею 16,1 м2 за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 58 (у дворі 
житлового будинку).

Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, складовою частиною якого пови-
нно бути креслення-перенесення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості); погодження проекту відповідними державними органами 
у встановленому законодавством порядку; подання документації із 
землеустрою для проведення державної експертизи та отримання її 
позитивного висновку; встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) та закріплення меж межовими знаками відповідно до за-
твердженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; 
отримання витягу з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та по-
дання документації із землеустрою до територіальних органів земельних 
ресурсів для виготовлення технічного паспорта на земельну ділянку.

Підстава для виконання робіт: наказ ФДМУ від 27.11.07 № 1861, 
наказ регіонального відділення від 24.09.10 № 717. 

Документи, що підтверджують право користування земельною ді-
лянкою, – відсутні.

Форма власності – державна.
Цільове призначення – за даними Управління Держкомзему у м. За-

поріжжя землі транспорту.
Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний 

регламент її поліпшення – землі транспорту.
Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою – 

продаж на аукціоні разом із об’єктом приватизації згідно з постановою 
КМУ від 08.07.09 № 689.

Розмір земельної ділянки – площа земельної ділянки під 
об’єктом нерухомості 19,6 м2 без урахування території для об-
слуговування.

Наявні обмеження – інформація відсутня.
Земельні сервітути – інформація відсутня. 
Об’єкт розташований на земельній ділянці – гараж № 9 (вбудова-

ний бокс) за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 58 (у дворі житлового 
будинку).

Інші матеріали: на об’єкт нерухомого майна виготовлено техніч-
ний паспорт та оформлене Свідоцтво про право власності за держа-
вою Україна. Балансоутримувач: ЗДП «Радіоприлад», код за ЄДРПОУ 
14313317, 69600, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 3.

3. Відомості про земельну ділянку, на якій розташований 
об’єкт приватизації – будівля складу-магазину, інв. № 1075 (літ.
Е5) внутрішньою площею 68,9 м2 за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Кияшка, 16а.

Виконувана робота (завдання): розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, складовою частиною якого пови-
нно бути креслення-перенесення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості); погодження проекту відповідними державними органами у 
встановленому законодавством порядку; подання документації із земле-
устрою для проведення державної експертизи та отримання її позитивно-
го висновку; встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та закріплення меж межовими знаками відповідно до затвердженого 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки; отримання 
витягу з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та подання до-
кументації із землеустрою до територіальних органів земельних ресурсів 
для виготовлення технічного паспорта на земельну ділянку.

Підстава для виконання робіт: наказ ФДМУ від 26.10.09 № 1672, 
наказ регіонального відділення від 24.09.10 № 718. 

Документи, що підтверджують право користування земельною ді-
лянкою, – відсутні.

Форма власності – державна.
Цільове призначення – інформація відсутня (за даними Управління 

Держкомзему у м. Запоріжжя, лист від 12.01.10 № 01-03/6136).
Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний 

регламент її поліпшення – землі промисловості або комерційного ви-
користання.

Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою – 
продаж на аукціоні разом із об’єктом приватизації згідно з постановою 
КМУ від 08.07.09 № 689.

Розмір земельної ділянки – площа земельної ділянки під 
об’єктом нерухомості орієнтовно 73,0 м2 без урахування тери-
торії для обслуговування.

Наявні обмеження – згідно з даними Запорізької регіональної фі-
лії ДП «Центр державного земельного кадастру» (лист від 13.05.10 
№ 3634) земельна ділянка на вул. Кияшка, 16а відсутня на обліку в 
державному реєстрі земель.

Земельні сервітути – інформація відсутня (за даними Запорізької 
регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру», лист 
від 13.05.10 № 3634). 

Об’єкт розташований на земельній ділянці – будівля складу-
магазину, інв. № 1075 (літ.Е5) загальною площею 68,9 м2 за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а.

Інші матеріали – на об’єкт нерухомого майна виготовлено техніч-
ний паспорт та оформлене Свідоцтво про право власності за держа-
вою Україна. 

Балансоутримувач: ЗАТ «Запоріжкран», код за ЄДРПОУ 110728, 
69015, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16а.

Перелік документів, які подаються на конкурс:
заява про участь у конкурсі за встановленою формою; копія довід-

ки про присвоєння ідентифікаційного номера за Державним реєстром 
фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи); 
копія установчого документа претендента (для претендента – юридич-
ної особи); копія ліцензії для проведення робіт із землеустрою; копії 
кваліфікаційних документів щодо наявності вищої освіти відповідного 
рівня і професійного спрямування фахівців, які залучаються до вико-
нання робіт із землеустрою; письмова інформація щодо досвіду роботи 
претендента, кваліфікації та досвіду роботи фахівців, які залучаються 
ним до виконання робіт із землеустрою, завірена претендентом.

Усі витрати, пов’язанні з виконанням робіт (отримання необхідних 
витягів, довідок, нотаріальне посвідчення документів тощо), несе ви-
конавець робіт.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в окремому запе-
чатаному конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання 
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк 
виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу – наявність ліцензії для 
проведення землевпорядних робіт.

Конкурс відбудеться 28 жовтня 2010 року о 10.00 в примі-
щенні регіонального відділення за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Перемоги, 50, каб. 35.

Конкурсна документація подається до сектору діловодства регіо-
нального відділення, каб. 9, вул. Перемоги, 50, м. Запоріжжя, не пізніше 
22 жовтня 2010 року (включно).

Контактні телефони 226-07-74, 226-07-76.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про результати 

конкурсу від 04.10.10 з відбору виконавців робіт 
із землеустрою для підготовки до продажу земельних 

ділянок державної власності, на яких розташовані 
об’єкти груп А і Д, що підлягають приватизації

Переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою 
для підготовки до продажу земельних ділянок державної власності, 
на яких розташовані об’єкти приватизації групи А: група інвентарних 
об’єктів, що перебувають на балансі Служби автомобільних доріг, в с. 
Ямниця Тисменицького району на вул. Привокзальна, 10а; приміщен-
ня лабораторії площею 125,7 м2 в м. Городенка на вул. Винниченка, 
105а, та групи Д – незавершене будівництво конюшні в с. Пнів Надвір-
нянського району на вул. Мозолівка, 55а, визнано Івано-Франківську 
регіональну філію Центр ДЗК.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Тернопільській області про оголошення конкурсу 

з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки 
до продажу земельної ділянки державної власності, на якій 

розташований об’єкт, що підлягає приватизації 
Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт групи 

А – нежитлова будівля – колишнє відділення поштового зв’язку (при-
міщення пошти) загальною площею 89,3 м2 за адресою: вул. 107-ї Кре-
менецької дивізії, 41, м. Кременець, Тернопільська обл. 

1.Виконувана робота (завдання): розроблення проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки; погодження та затверджен-
ня проекту відповідними державними органами у встановленому зако-
нодавством порядку; погодження меж земельної ділянки з суміжними 
власниками; подання документації із землеустрою до органів Держком-
зему та підрозділів ДП «Центр ДЗК» для присвоєння кадастрового номе-
ра, а також внесення відомостей до державного реєстру земель та бази 
даних Автоматизованої системи державного земельного кадастру (у т. 
ч. на магнітних носіях); передача документації із землеустрою для про-
ведення державної експертизи та отримання позитивного висновку цієї 
експертизи; закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками встановленого зразка; підготовка інших матеріалів 
та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання роботи: наказ ФДМУ від 13.09.10 № 1314, 
рішення Кременецької міської ради від 13.07.10 № 2722.

3. Документи, що підтверджують право користування земельною 
ділянкою: відсутні.

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: землі житлової та громадської забудови.
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудівний 

регламент її поліпшення: відсутні.
7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: 

продаж конкурентними способами земельної ділянки разом з об’єктом 
приватизації, який на ній розташований.

8. Розмір земельної ділянки: орієнтовно 0,10 га.
9. Наявні обмеження: інформація відсутня (листи Управління Держ-

комзему у Кременецькому районі від 08.09.09 № 01-1490-01-30, Дер-
жавного підприємства «Центр державного земельного кадастру» від 
16.02.10 № 4-7/0491).

10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони тощо): 
інформація відсутня (листи Управління Держкомзему у Кременецькому 
районі від 08.09.09 № 01-1490-01-30, Державного підприємства «Центр 
державного земельного кадастру» від 16.02.10 № 4-7/0491).

11. Об’єкт розташований на земельній ділянці: нежитлова будівля – 
колишнє відділення поштового зв’язку (приміщення пошти) загальною 
площею 89,3 м2 за адресою: вул. 107-ї Кременецької дивізії, 41, м. Кре-
менець, Тернопільська обл.

12. Інші матеріали (за наявності): –.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до регіональ-

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

заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 
до додатку 6 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 
ФДМУ від 25.11.03 № 2100, у редакції наказу ФДМУ від 17.05.08 № 560); 
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера за Держав-
ним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових 
платежів (для претендента – фізичної особи); копію установчого доку-
мента претендента (для претендента – юридичної особи); копію ліцензії 
на проведення робіт із землеустрою; копії кваліфікаційних документів 
щодо наявності вищої освіти відповідного рівня і професійного спря-
мування фахівців, які залучаються до виконання робіт із землеустрою; 
письмову інформацію щодо досвіду претендента, кваліфікації та до-
свіду роботи фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із зем-
леустрою, завірену претендентом.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кальку-
ляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеустрою, а також 
строк виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу з відбору виконавців 
робіт із землеустрою: до участі у конкурсі можуть бути допущені роз-
робники документації із землеустрою, що мають ліцензію на проведен-
ня робіт із землеустрою, отриману відповідно до Закону України «Про 
ліцензування певних видів господарської діяльності», та практичний до-
свід з проведення робіт із землеустрою, а також мають фахівців у сфері 
землеустрою, які будуть залучені до виконання робіт із землеустрою. 

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації, або її не-
своєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається, про 
що його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати про-
ведення конкурсу. Конкурсні документи претендентів, яких не допущено 
до участі у конкурсі, повертається претенденту секретарем комісії за їх 
письмовою заявою після затвердження протоколу засідання комісії.

Претендент має право відкликати свою заяву про участь у конкурсі 
не пізніше останнього дня, що передує даті проведення конкурсу, по-
відомивши про це письмово голову комісії.

Конкурсна документація подається до відділу організації докумен-
тообігу та господарського забезпечення РВ ФДМУ по Тернопільській 
області до 21 жовтня 2010 року включно.

Конкурс відбудеться 28 жовтня 2010 року о 15.00 в РВ ФДМУ 
по Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцо-
рова, 11 (телефони для довідок: (0352) 25-39-88; 52-66-85).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про оголошення конкурсу 

з відбору виконавців робіт із землеустрою для підготовки 
до продажу земельної ділянки державної власності, на якій 

розташований об’єкт, що підлягає приватизації
Об’єкт І: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт неза-

вершеного будівництва державної власності групи Д – магазин 
та аптека, Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, 
вул. Унявко, 1, який перебуває на балансі державного підприємства 
«Довжоцький спиртовий завод».

1. Виконувана робота (завдання): визначення меж земельної ді-
лянки, погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками 
та землекористувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) межовими знаками, погодження технічної документації 
із землеустрою з відповідними державними установами, проведення 
державної експертизи виготовленої технічної документації, внесення 
відомостей про земельну ділянку до бази даних Автоматизованої сис-
теми ведення земельного кадастру (присвоєння кадастрового номера 
земельній ділянці, передача обмінного файлу до територіального ор-
гану ДЗК, підготовка інших матеріалів та документів, необхідних для 
продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання робіт: наказ ФДМУ від 22.02.08 № 216.
3. Документи, що підтверджують право користування земельною 

ділянкою: рішення № 201 Довжоцької сільської ради XXІІІ скликання 
від 28.03.01.

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: Головним управлінням земельних ресурсів 

у Хмельницькій області інформація не надана.
6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудів-

ний регламент її поліпшення: для будівництва аптечного магазину та 
кабінету медичних процедур.

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділянкою: 
продаж у складі об’єкта аукціону.

8. Розмір земельної ділянки: 170 м2.
9. Наявність обмеження: не встановлено (лист Управління земель-

них ресурсів у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області 
від 11.04.08 № 774).

10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони): ін-
формація відсутня (лист Управління земельних ресурсів у Кам’янець-
Подільському районі Хмельницької області від 11.04.08 № 774).

11.Об’єкт розташований на земельній ділянці за адресою: Хмель-
ницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.

Балансоутримувач: ДП «Довжоцький спиртовий завод», Хмельниць-
ка обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Довжок, вул. Унявко, 1.

Об’єкт ІІ: земельна ділянка, на якій розташований об’єкт не-
завершеного будівництва державної власності – 2-квартирний 
житловий будинок, Хмельницька обл., Шепетівський р-н., с. Михай-
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лючка, вул. Некрасова, 18а, який не увійшов до статутного капіталу ВАТ 
«Майдан-Вильський комбінат вогнетривів».

1. Виконувана робота (завдання): визначення меж земельної ділянки, 
погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землеко-
ристувачами, закріплення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
межовими знаками, погодження технічної документації із землеустрою з 
відповідними державними установами, проведення державної експерти-
зи виготовленої технічної документації, внесення відомостей про земель-
ну ділянку до бази даних Автоматизованої системи ведення земельного 
кадастру (присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, передача 
обмінного файлу до територіального органу ДЗК, підготовка інших мате-
ріалів та документів, необхідних для продажу земельної ділянки.

2. Підстава для виконання робіт: наказ ФДМУ від 14.09.06 № 1414 
та наказ ФДМУ від 22.02.08 № 216.

3. Документи, що підтверджують право користування земельною ділян-
кою: рішення 15-ї сесії Михайлюцької сільської ради від 03.10.07 № 2.

4. Форма власності: державна.
5. Цільове призначення: відділом Держкомзему у Шепетівському 

районі інформація не надана (лист від 11.11.09 № 01-10/3793). Цільове 
призначення буде визначатися в процесі розроблення документації із 
землеустрою.

6. Дозволені види використання земельної ділянки та містобудів-
ний регламент її поліпшення: відділом Держкомзему у Шепетівському 
районі інформація не надана.

7. Пропозиції щодо способу розпорядження земельною ділян-
кою: продаж земельної ділянки разом з об’єктом, що підлягає при-
ватизації.

8. Розмір земельної ділянки: загальна площа земельної ділян-
ки, на якій розташований зазначений об’єкт, – 0,50 га.

9. Наявність обмеження: відділом Держкомзему у Шепетівському 
районі інформація не надана (лист від 11.11.09 № 01-10/3793). Об-
меження будуть визначатися в процесі розроблення документації із 
землеустрою.

10. Земельні сервітути (зокрема, об’єктів цивільної оборони): відді-
лом Держкомзему у Шепетівському районі інформація не надана (лист 
від 11.11.09 № 01-10/3793). Земельні сервітути будуть визначатися в 
процесі розроблення документації із землеустрою.

11. Об’єкт розташований на земельній ділянці за адресою: Хмель-
ницька обл., Шепетівський р-н, с. Михайлючка, вул. Некрасова,18а.

Балансоутримувач: ВАТ «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів», 
Хмельницька обл., с. Михайлючка (код за ЄДРПОУ 00293640).

Претенденти подають до органу приватизації конкурсну докумен-
тацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що 
містяться в конверті. До підтвердних документів, які подаються на роз-
гляд конкурсної комісії, належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою (відповідно 
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та 
виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 

25.11.03 № 2100 (зі змінами від 17.05.08 № 560); копія довідки про 
присвоєння індентифікаційного номера з ДРФО (для претендента – 
фізичної особи); копія установчого документа претендента (для пре-
тендента – юридичної особи); копія ліцензії на проведення робіт із 
землеустрою; копії кваліфікаційних документів щодо наявності вищої 
освіти відповідного рівня і професійного спрямування спеціалістів, які 
залучаються до виконання робіт із землеустрою; письмова інформа-
ція щодо досвіду роботи претендента, кваліфікації та досвіду роботи 
фахівців, які залучаються ним до виконання робіт із землеустрою (за-
вірена претендентом).

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має 
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт із землеусторою, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт із землеусторою, а 
також строк виконання робіт.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу з відбору виконавців 
робіт із землеустрою: практичний досвід в проведенні робіт із зем-
леустрою.

Конкурс відбудеться 8 листопада 2010 року о 14.00 в примі-
щенні РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Соборна, 75.

Кінцевий термін надання конкурсної документації: 1 листопада 2010 
року включно до 16.00.

Телефон для довідок 79-56-16.

КОНКУРСИ З ВІДБОРУ СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИКОНАВЦІВ РОБІТ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Департамент оціночної діяльності, т. 200-36-36Департамент оціночної діяльності, т. 200-36-36

позицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних 
з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт.

Конкурс відбудеться 29 жовтня 2010 року о 10.00 за адресою: 
м. Донецьк, вул. Артема, 97.

Конкурсна документація подається до відділу організаційної роботи 
регіонального відділення не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголо-
шеної дати проведення конкурсу (включно), за адресою: м. Донецьк, 
вул. Артема, 97, к. 118. 

Тел. для довідок (062) 335-97-84.

IНФОРМАЦIЯ
РВ ФДМУ по Закарпатській області про оголошення 

конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде 
залучено до проведення незалежної оцінки майна

Назва об’єкта оцінки: приміщення складу 30,6 м2. 
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. 

Академіка Павлова, буд.16в, прим. 2. 
Балансоутримувач: відсутній, телефони: 3-71-93, 61-21-50.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

для встановлення розміру орендної плати.
Основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Балансова залишкова вартість основних засобів: дані відсутні.
Розмір земельної ділянки: окремо під об’єктом земельна ділянка 

не виділена.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: немає.
Організаційно-правова форма: державна.
Запланована дата оцінки: 30.09.10.
Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100 і за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.03 за № 1194/8515 
(зі змінами і доповненнями, внесеними наказами ФДМУ від 24.11.05 
№ 3035, від 18.09.06 № 1420, від 19.06.07 № 977 і від 17.05.08 № 560).

До участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяль-
ності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, ви-
даних 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 оцінки майна та спе-
ціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Вимогами до претендентів для участі у 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 
19.12.01 № 2355; досвіду суб’єкта оціночної діяльності у проведенні 
оцінки майна, зокрема подібного майна; переліку оцінювачів, які бу-
дуть 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.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
ФДМУ конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропози-
ції та підтвердних документів. До підтвердних документів належать:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія уста-
новчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено 
до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна; копія 
сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту 
Фондом державного майна України; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами; 
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); конверт з марками (для надсилання відпо-
віді про результати конкурсу).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, і має 
містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт (калькуляція), а також термін виконання 
робіт. На конверті необхідно зробити помітку: «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по 
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранець-
ка, 60 до 17.00 21.10.10 включно.

Конкурс відбудеться 28.10.10 о 10.00 в РВ ФДМУ по Закар-
патській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, 
каб. 303.

Телефони для довідок: 3-62-68, 3-71-93.

РВ ФДМУ по Закарпатській області вносить зміни в інформацію 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, 
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки вбудованих 
нежитлових підвальних приміщень площею 80 м2 у житловій 
будівлі у м. Берегове на вул. Шевченка, 39б, опубліковану в га-
зеті «Відомості приватизації» від 01.10.10 № 37 (630), замість слів: 
«Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по 
Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собра-
нецька, 60 до 17.00 до 07.10.10 включно.

Конкурс відбудеться 14.10.10 о 10.00 в РВ ФДМУ по Закарпатській 
області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, к. 303.» слід 
читати: «Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ 
ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, 
вул. Собранецька, 60 до 17.00 14.10.10 включно.

Конкурс відбудеться 21.10.10 о 10.00 в РВ ФДМУ по За-
карпатській області за адресою: м. Ужгород, вул. Собранець-
ка, 60, к. 303.».

РВ ФДМУ по Закарпатській області вносить зміни в інформа-
цію, опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від 06.10.10 
№ 38 (631), про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної 
діяльності, якого буде залучено до проведення незалежної оцінки 
об’єкта групи Е – державної частки у статутному капіталі ТОВ 
«Липчанблок». Місцезнаходження об’єкта: 90415, Закарпатська 
обл., Хустський район, с. Липча, вул. Вакарова, 54. Балансоутриму-
вач: ТОВ «Липчанблок». Замість слів: «Мета проведення незалеж-
ної оцінки: для приватизації шляхом продажу за грошові кошти на 
аукціоні» слід читати: «Мета проведення незалежної оцінки: для 
приватизації шляхом продажу за грошові кошти».

IНФОРМАЦIЯ 
РВ ФДМУ по Кiровоградськiй областi про оголошення конкурсу 

з вiдбору суб’єктів оціночної діяльності, яких буде залучено 
до проведення незалежної оцiнки об’єкта приватизації 

Назва об’єкта оцінки: склад-ангар.
Адреса об’єкта оцінки: м. Кіровоград, просп. Університетський, 

19.
Балансоутримувач: Обласна спеціалізована дитячо-юнацька школа 

олімпійського резерву – 2.
Відомості про об’єкт: будівля площею 1 045,3 м2, фундамент бетон-

ний стрічковий, стіни – металевий профіль з утеплювачем, перегородки 
відсутні, дах – 2-скатний з металевого профілю, ворота металеві, ого-
роджа металева на металевих стовбах.

Балансова залишкова вартість станом на 30 вересня 2010 р. – 
36 049 грн.

Об’єкт розташований на земельній ділянці площею 0,23 га.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

орендованого складу-ангару спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ та міст області, що містить невід’ємні поліпшення, для про-
дажу шляхом викупу. 

Запланована дата оцінки – 30 вересня 2010 року.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 

конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції та 
підтвердних документів.

До підтвердних документів належать: заява на участь у конкурсі 
за встановленою формою (відповідно до Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ 
від 25.11.03 № 2100, зі змінами від 17.05.08 № 560); копія установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які 
працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцін-
ки 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 
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).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, 
калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну 
виконаня робіт.

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

Конкурсну документацію слід подавати до відділу ревізійної та ор-
ганізаційної роботи РВ ФДМУ по Кіровоградській області до 25 жовтня 
2010 року включно.

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

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Кіровоградській області 
28 жовтня 2010 року о 15.00 за адресою: м. Кіровоград, вул. 
Глинки, 2, кімн. 708.

ПІДСУМКИ
засідання конкурсної комісії, яке відбулося 29.09.10 у РВ 

ФДМУ по Закарпатській області, з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення незалежної оцінки майна 

У зв’язку з надходженням до комісії однієї заяви на участь у кон-
курсному відборі суб’єктів оціночної діяльності конкурсною комісією 
прийнято рішення запропонувати укласти договір за звичайною ціною 
єдиному претенденту – ТОВ «Інститут фундаментальних вартісних до-
сліджень «Академвартбуд» (м. Київ) на проведення незалежної оцінки 
необоротних активів державного підприємства «Іршавський завод про-
довольчих товарів», місцезнаходження об’єкта: 90100, Закарпатська 
обл., Іршавський район, м. Іршава, вул. Шевченка, 70.

ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, який відбувся у РВ ФДМУ 
по Івано-Франківській області 04.10.10

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності, 
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки комунального 
майна – приміщення площею 175,2 м2 у будинку на вул.С. Стрільців,15 
у м. Івано-Франківську, визнано ТОВ «ЕКА-Захід».

ІНФОРМАЦІЯ
про результати конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності – суб’єктів господарювання, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації, 

що належать до комунальної власності
Конкурсна комісія з проведення конкурсів з відбору суб’єктів оці-

ночної діяльності – суб’єктів господарювання на своєму засіданні, 
яке відбулось 20 вересня 2010 року в Управлінні комунального майна 
Хмельницької міської ради, прийняла рішення про укладення договорів 
на проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації:

нежитлового приміщення загальною площею 109,1 м2 у пров. Іпо-
дромному, 18; нежитлового приміщення загальною площею 210,6 м2 (у 
т. ч. підвал – 92,0 м2) на вул. Трудовій, 11;  нежитлового приміщення за-
гальною площею 95,0 м2 на вул. Проскурівській, 16 у м. Хмельницькому 
з товариством з обмеженою відповідальністю «Поділля-Експерт»;

нежитлових приміщень (підвалу) загальною площею 195,8 м2 на вул. 
Соборній, 56; нежитлового приміщення загальною площею 133,9 м2 на 
вул. Кам’янецькій, 66; нежитлового приміщення загальною площею 
73,4 м2 на просп. Миру, 84 у м. Хмельницькому з товариством з об-
меженою відповідальністю «Експерт»;

нежитлового приміщення загальною площею 558,5 м2 на вул. Пе-
ремоги, 10б; нежитлового приміщення загальною площею 37,5 м2 на 
вул. Проскурівського підпілля, 75 у м. Хмельницькому з товариством з 
обмеженою відповідальністю «Хмельницькстандартсервіс»;

нежитлового приміщення загальною площею 131,3 м2 на вул. Кур-
чатовій, 1д у м. Хмельницькому з приватним підприємством «Консал-
тінг сервіс».

Відповідно до інструктивного листа ФДМУ від 27.06.2008 
№  10-36-9171 редакція приймає електронною поштою від регіо-
нальних відділень ФДМУ (gazeta@spfu.gov.ua) щосереди до 15.00 
на публікацію в газеті «Відомості приватизації» інформації про ого-
лошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Інформації мають бути надіслані із супроводжувальним листом, 
в якому зазначаються:

вихідний номер;
прізвище особи, що підписала лист; 
прізвище, ім’я та по батькові (повністю), телефон виконавця; 
електронна адреса.
Інформації, надіслані пізніше визначеного терміну, будуть над-

руковані у номері газети, що вийде друком лише за два тижні.
Представництва ФДМУ надсилають інформації тільки через 

регіональні відділення ФДМУ.
Оригінали інформацій, надісланих електронною поштою, у 

паперовому вигляді залишаються в регіональному відділенні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про оголошення 

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

Назва об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 16-поверховий 
житловий будинок будівельною готовністю 50 %, що перебував на 
балансі ВАТ «Криворіжзалізобетонбуд», за адресою: м. Дніпродзер-
жинськ, Лівобережний мікрорайон, 3; рік початку будівництва – 1989 
рік, призупинено в 1994 році.

Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою по-
вернення у державну власність.

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення 
таку конкурсну документацію, яка складається з конкурсної пропозиції 
і підтвердних документів, а саме:

заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія установ-
чого документа претендента; копії кваліфікаційних документів оціню-
вачів, 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 їх-
німи особистими підписами; копія сертифіката суб’єкта оціночної ді-
яльності, виданого претенденту Фондом державного майна України. 
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, повинні 
бути завірені належним чином; інформація про претендента (документ, 
який містить відомості про претендента щодо досвіду його роботи, ква-
ліфікації 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).

Конкурсний відбір буде здійснюватись відповідно до Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із 
землеустрою, затвердженого наказом ФДМУ від 25.11.03 № 2100 і за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.03 за № 1194/8515 
(зі змінами та доповненнями).

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному кон-
верті і має містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, каль-
куляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, та терміну виконання 
робіт (в календарних днях).

Регіональне відділення буде розглядати лише такі пропозиції учасни-
ків конкурсу, в яких термін виконання робіт – до 15 календарних днів. 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу кадрів та 
діловодства регіонального відділення за адресою: 49000, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Комсомольська, 58, кімн. 205, до 22 жовтня 2010 р.

Конкурс відбудеться у регіональному відділенні 28.10.10 о 
10.00, телефон для довідок (056) 742-85-69.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення конкурсу 

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

Об’єкт державної власності гр. Е.
Назва об’єкта оцінки: відкрите акціонерне товариство державна 

холдингова компанія «Укрвуглепромтранс».
Мета проведення незалежної оцінки: визначення початкової вар-

тості пакета акцій ДХК «Укрвуглепромтранс» у розмірі 100 % статутного 
фонду для подальшого продажу за конкурсом з використанням відкри-
тості пропонування ціни за принципом аукціону.

Місцезнаходження об’єкта оцінки (підприємства, господарського 
товариства): 83058, м. Донецьк, вул. Бессарабська, 27, тел. 90-31-19.

Основні види діяльності за КВЕД 35.20.2 – ремонт і технічне обслу-
говування залізничного рухомого складу.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком 
(основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінан-
сових інвестицій, нематеріальних активів) – інформація відсутня.

Розмір статутного фонду господарського товариства – 3 324,750 
тис. грн.

Балансова залишкова вартість станом на 31.03.10: 
основні засоби – 1 727 тис. грн.; незавершене будівництво – 0 тис. 

грн.; довгострокові фінансові інвестиції – 865 тис. грн.; нематеріальні 
активи – 0 тис. грн.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – інформація 
відсутня.

Організаційно-правова форма – державна.
Запланована дата оцінки: 31.10.10.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до конкурсної 

комісії конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом під-
твердних документів, що містяться у конверті. До підтвердних докумен-
тів належать: заява на участь у конкурсі за встановленою формою; копія 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних документів 
та свідоцтв про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів, які пра-
цюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки 
та підписання звіту про оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких 
буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами; 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); конкурс-
на пропозиція, яка подається у запечатаному конверті і має містити про-
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ІНФОРМАЦІЯ ФДМУ 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, які будуть залучені для визначення ринкової 
вартості цілісного майнового комплексу державного 

підприємства «Чорноморський яхт-клуб» з метою його 
приватизації шляхом продажу за конкурсом

Оцінка буде здійснюватися згідно з Методикою оцінки майна, 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 
№ 1891.

Цілісний майновий комплекс державного підприємства «Чорно-
морський яхт-клуб».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 65012, м. Одеса, а/с 53, пляж 
«Отрада»; 

тел. 728-02-22, факс 728-02-20.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

цілісного майнового комплексу державного підприємства «Чорно-
морський яхт-клуб» з метою його приватизації шляхом продажу за 
конкурсом. 

Основні види продукції (послуг), що виробляються: функціонуван-
ня водної транспортної інфраструктури, туристичні агентства та бюро 
подорожей, діяльність морського пасажирського транспорту.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком, шт.: 

основних засобів (зокрема: 3 будівлі, 3 яхти, 8 яхт-пирсів, 3 тра-
верси, 2 волноломи та інші) – 45;

незавершеного будівництва – 1; 
малоцінних необоротних активів – 109.
Балансова залишкова вартість, станом на 31.03.10, тис. грн.: 
основних засобів – 1 670,2;
незавершеного будівництва – 992,7.
Розмір земельної ділянки – 2,9 га.
Місцерозташування земельної ділянки: м. Одеса, пляж «Отрада».
Цільове призначення земельної ділянки: для експлуатації та об-

слуговування берегозахісних споруд і розміщення водно-спортивного 
комплексу яхт-клубу.

Наявність об’єктів, що містять державну таємницю, – немає.
Дата оцінки: 30.09.10.

Термін виконання робіт – згідно з Методикою оцінки майна, затвер-
дженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.03 № 1891. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися 
відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності та виконавців робіт із землеустрою, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 25.11.03 № 2100 і зареєстровано-
го Міністерством юстиції України 19.12.03 за № 1194/8515 (із змінами). 
Конкурсною комісією не розглядаються пропозиції щодо вартості вико-
нання робіт з оцінки, що дорівнюють або перевищують 100 тис. грн.

Вимогами до претендентів для участі у конкурсі є наявність:
відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об’єкта, 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 Фонду дер-
жавного майна України від 19.12.01 № 2355 і зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28.12.01 за № 1092/6283;

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 звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду 
у проведенні оцінки подібного майна;

письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено 
суб’єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

у разі проведення підприємством діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, – спеціального дозволу (відповідної категорії режи-
му секретності) на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею, виданого Службою безпеки України суб’єкту оціночної 
діяльності, або відповідних допусків у оцінювачів, які перебувають у 
трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності.

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.

Учасникам конкурсу потрібно подати до Фонду державного май-
на України конкурсну документацію, яка складається з конкурсної 
пропозиції та підтвердних документів. До підтвердних документів 
належать:

заява на участь у конкурсі (за встановленою формою);
копія установчого документа претендента;
копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штат-

ному складі, та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання 
звіту про оцінку майна;

письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претен-
дентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами (у тому числі тих, 
що працюють за сумісництвом);

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претен-
денту 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 пропозицію 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.

Конкурсну документацію слід подавати до загального відділу 
Фонду державного майна України (вул. Кутузова ,18/9, кімн. 514) до 
18.00 21.10.10.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на 
кожний об’єкт окремо з описом підтвердних документів, що містяться 
в конверті. На конверті необхідно зробити відмітку: «На конкурс з від-
бору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, 
на який подано заяву на участь у конкурсі, та назву суб’єкта господа-
рювання, який подає заяву. Перепустки до загального відділу Фонду 
державного майна України видаються за адресою: вул. Кутузова, 18/7, 
кімн. 411/1. Телефон для довідок 200-36-36.

Конкурс відбудеться у Фонді державного майна України 
27.10.10 о 15.00.

Департамент оціночної діяльності, т. 200-32-42Департамент оціночної діяльності, т. 200-32-42

ДО УВАГИ ОЦІНЮВАЧІВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
04.10.2010   м. Київ   № 1440

Щодо зупинення дії 
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів

Відповідно до частини третьої ст. 14 Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 

якою передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації оцінювачами 

за відповідними напрямами оцінки майна не рідше одного разу на два 
роки, НАКАЗУЮ:

1. Зупинити дію кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які не виконали 
вимоги Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» (перелік додається).

2. Департаменту оціночної діяльності забезпечити інформування 
громадськості щодо змісту цього наказу шляхом опублікування його в 
«Державному інформаційному бюлетені про приватизацію» та додатку 
до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті 
«Відомості приватизації» та на веб-сторінці Фонду в Інтернет.

3. Департаменту оціночної діяльності забезпечити поновлення дій 
кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, зазначених у п.1 цього наказу, у 
разі подання до ФДМУ інформації про підвищення кваліфікації за вста-
новленою формою та копій посвідчень про підвищення кваліфікації 
за відповідними напрямами оцінки майна, отриманих після набрання 
чинності зазначеним Законом.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Заступник Голови Фонду  Є. ГРИГОРЕНКО

№ 
пор. Прізвище, ім’я та по батькові

Свідоцтво про 
реєстрацію у 

Державному реєстрі 
оцінювачів

Кваліфікаційний документ оцінювача
Регіон

Номер Дата видачі Номер Дата видачі Навчальний заклад

1 Арешкович Віталій Ігорович 7004 14-11-2008 МФ № 6336 04-10-2008 УКШ м. Київ

2 Бабенко Олена Анатоліївна 2771 05-05-2005 МФ 1833 02-10-2004 МІБ м. Вінниця

3 Бардаков Анатолій Іванович 7018 17-11-2008 МФ № 6315 04-10-2008 Полтав.універ.коопер. Полтавська обл.

4 Бєлоусов Андрій Володимирович 6944 24-10-2008 МФ № 6319 04-10-2008 УКШ Луганська обл.

5 Бондар Анна Георгіївна 6989 14-11-2008 МФ № 6312 04-10-2008 УКШ м. Київ

6 Бондаренко Денис Геннадійович 7132 18-12-2008 МФ № 6276 20-09-2008 УКШ м. Дніпропетровськ

7 Ботіна Раїса Петрівна 2600 07-04-2005 МФ 1976 02-10-2004 УКШ м. Вінниця

8 Боярська Наталія Леонтіївна 5389 04-04-2007 МФ № 4507 16-09-2006 УКШ Луганська обл.

9 Бульдяк Марко Романович 7106 15-12-2008 МФ № 6345 04-10-2008 УКШ м. Київ

10 Васильєв Сергій Вікторович 1693 26-10-2004 МФ 2091 02-10-2004 МІБ АРК

11 Войтенко Наталія Всеволодівна 1846 29-11-2004 МФ № 2159 02-10-2004 МІБ м. Київ

12 Гляцевич Олег Ігорович 7595 26-06-2009 МФ № 6347 04-10-2008 Експерт-Сервіс Миколаївська обл.

13 Головатюк Олег Анатолійович 7021 17-11-2008 МФ № 6360 04-10-2008 УКШ м. Вінниця

14 Гостренко Валерій Іванович 4127 03-11-2005 МФ № 1730 02-10-2004 Інст.експ.та упр.власн. Одеська обл.

15 Гриценко Світлана Петрівна 6973 03-11-2008 МФ № 6337 04-10-2008 УКШ Київська обл.

16 Грищенко Анатолій Іванович 6914 16-10-2008 МФ № 6357 04-10-2008 УКШ м. Київ

17 Дедушек Інесса Олегівна 2933 30-05-2005 МФ 1893 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

18 Дем'яненко Павло Михайлович 4846 04-09-2006 МФ № 4471 22-07-2006 ХЦНТЕІ м. Харків

19 Дмитрієва Лариса Володимирівна 1754 05-11-2004 МФ № 1986 02-10-2004 УКШ м. Запоріжжя

20 Долиненко Людмила Іванівна 2502 25-03-2005 МФ 1894 02-10-2004 ХЦНТЕІ Дніпропетровська обл.

21 Дробишев Олександр Олександрович 3617 14-07-2005 МФ 1990 02-10-2004 УКШ Київська обл.

22 Дурицький Віктор Васильович 2101 30-12-2004 МФ 1800 02-10-2004 Львів.політех. м. Львів

23 Журавель Дмитро Васильович 7479 06-05-2009 МФ № 6348 04-10-2008 Експерт-Сервіс Київська обл.

24 Зеленцов Олексій Петрович 8292 08-07-2010 МФ № 6283 20-09-2008 ХЦНТЕІ м. Харків

25 Золотухін Дмитро Валерійович 7112 15-12-2008 МФ № 6368 04-10-2008 Львів.політех. м. Львів

26 Іващенко Сергій Миколайович 6987 13-11-2008 МФ № 6322 04-10-2008 УКШ м. Черкаси

27 Імамов Рінат Фанісович 8195 20-04-2010 МФ № 6323 04-10-2008 УКШ Луганська обл.

28 Каплар Василь Петрович 6966 03-11-2008 МФ № 6305 04-10-2008 УКШ Закарпатська обл.

29 Карпухін Костянтин Сергійович 6947 24-10-2008 МФ № 6318 04-10-2008 УКШ Луганська обл.

30 Касьяновський Віктор Миколайович 2058 30-12-2004 МФ 2000 02-10-2004 УКШ м. Миколаїв

31 Кеосак Андрій Петрович 4993 04-12-2006 МФ № 4527 16-09-2006 УКШ м. Одеса

32 Кияниця Володимир Павлович 7137 18-12-2008 МФ № 6363 04-10-2008 УКШ м. Київ

33 Клименко Ольга Миколаївна 6915 16-10-2008 МФ № 6285 20-09-2008 ХЦНТЕІ м. Харків

34 Коваленко Олександр Юрійович 8411 21-09-2010 МФ № 5005 21-04-2007 Придн.ДАБтА м. Дніпропетровськ

35 Колеснік Людмила Йосипівна 6954 24-10-2008 МФ № 6327 04-10-2008 УКШ м. Черкаси

36 Колеснік Наталія Павлівна 6955 24-10-2008 МФ № 6326 04-10-2008 УКШ м. Черкаси

37 Копійка Валерій Іванович 7041 25-11-2008 МФ № 6350 04-10-2008 Експерт-Сервіс м. Київ

38 Корольов Володимир Сергійович 1700 28-10-2004 Мф 2005 02-10-2004 УКШ м. Кіровоград

39 Костецький Олег Ярославович 7001 14-11-2008 МФ № 6332 04-10-2008 УКШ Івано-Франківська обл.

40 Кривонос Леонід Борисович 7005 14-11-2008 МФ № 6361 04-10-2008 УКШ м. Київ

41 Кругленко Сергій Олександрович 4933 20-10-2006 МФ № 4534 16-09-2006 УКШ Одеська обл.

42 Крутцева Ніна Дмитрівна 2621 11-04-2005 МФ 1852 02-10-2004 МІБ Одеська обл.

43 Кузьменко Юліан Віталійович 3289 22-06-2005 МФ 1783 02-10-2004 Інст.експ.та упр.власн. м. Одеса

44 Куценко Володимир Миколайович 2227 02-02-2005 МФ 2008 02-10-2004 УКШ Київська обл.

45 Ланська Тетяна Іванівна 1962 17-12-2004 МФ 1958 02-10-2004 ІКЦ УТО м. Донецьк

46 Левицький Владислав Владиславович 7049 25-11-2008 МФ № 6335 04-10-2008 УКШ м. Київ

47 Литвиненко Любов Антонівна 2008 23-12-2004 МФ 2353 02-10-2004 Придн.ДАБтА Дніпропетровська обл.

48 Любченко Володимир Іванович 6556 30-05-2008 МФ № 1959 02-10-2004 ІКЦ УТО Донецька обл.

49 Любченко Сергій Іванович 7247 10-02-2009 МФ № 6367 04-10-2008 УКШ Донецька обл.

50 Мартинюк Вячеслав Вікторович 2832 16-05-2005 МФ 1700 02-10-2004 ІКЦ УТО м. Київ

51 Медведчикова Наталія Миколаївна 1882 02-12-2004 МФ 2018 02-10-2004 УКШ Донецька обл.

52 Михайлова Юлія Вікторівна 8309 19-07-2010 МФ № 5446 27-10-2007 Інст.експ.та упр.власн. м. Одеса

53 Мігуля Ірина Олександрівна 2510 30-03-2005 МФ 2127 02-10-2004 Експерт-Л м. Херсон

54 Мухіна Леся Леонідівна 8301 19-07-2010 МФ № 6112 07-06-2008 УкрАкадБізн. м. Київ

55 Некрасов Володимир Іванович 3294 22-06-2005 МФ 1752 02-10-2004 Інст.експ.та упр.власн. м. Одеса

56 Нестеренко Іван Іванович 4572 19-04-2006 МФ № 1961 02-10-2004 ІКЦ УТО м. Донецьк

57 Нєронов Геннадій Іванович 2578 31-03-2005 МФ 1860 02-10-2004 МІБ м. Харків
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Кваліфікаційний документ оцінювача
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58 Нікіфоров Дмитро Олександрович 6723 28-07-2008 МФ № 4525 16-09-2006 УКШ м. Київ

59 Новіцький Віктор Вікторович 7177 25-12-2008 МФ № 6340 04-10-2008 Егіда Київська обл.

60 Огнєва Олена Вікторівна 2907 26-05-2005 МФ 1909 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

61 Одинцова Галина Володимирівна 2448 23-03-2005 МФ 1910 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

62 Островерх Андрій Володимирович 7048 25-11-2008 МФ № 6341 04-10-2008 Егіда Харківська обл.

63 Павленко Євгеній Петрович 7008 14-11-2008 МФ № 6346 04-10-2008 УКШ м. Київ

64 Павленко Світлана Сергіївна 1807 22-11-2004 МФ 2030 02-10-2004 УКШ Кіровоградська обл.

65 Павлюк Ірина Олександрівна 1694 26-10-2004 МФ № 2109 02-10-2004 МІБ м. Сімферополь

66 Пермякова Олена Володимирівна 2797 12-05-2005 МФ 1863 02-10-2004 МІБ м. Київ

67 Петросянц Ованес Петрович 2346 28-02-2005 МФ 2032 02-10-2004 УКШ м. Черкаси

68 Плісько Олена Владленівна 2288 18-02-2005 МФ 1758 02-10-2004 Інст.експ.та упр.власн. м. Одеса

69 Полівода Тетяна Євгенівна 7155 24-12-2008 МФ № 6324 04-10-2008 УКШ м. Донецьк

70 Приходько Любов Вікторівна 3343 22-06-2005 МФ 1922 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

71 Пшенична Олена Валеріївна 2064 30-12-2004 МФ 2040 02-10-2004 УКШ Житомирська обл.

72 Ровенська Раїса Дмитрівна 6313 05-03-2008 МФ 2009 02-10-2004 УКШ Київська обл.

73 Романіка Володимир Станіславович 2938 01-06-2005 МФ 1923 02-10-2004 ХЦНТЕІ Дніпропетровська обл.

74 Руденко Юрій Іванович 3714 14-07-2005 МФ 1704 02-10-2004 ІКЦ УТО м. Миколаїв

75 Саєнко Марина Дмитрівна 2971 07-06-2005 МФ 2168 02-10-2004 МІБ м. Київ

76 Сапцов Сергій Петрович 1691 26-10-2004 МФ 2173 02-10-2004 ІКЦ УТО Донецька обл.

77 Сарапкіна Лідія Миколаївна 4323 24-01-2006 МФ № 1709 02-10-2004 ІКЦ УТО Дніпропетровська обл.

78 Сарнавський Михайло Євгенович 6913 16-10-2008 МФ № 6356 04-10-2008 УКШ Київська обл.

79 Семенцова Ганна Леонідівна 7037 25-11-2008 МФ № 6344 04-10-2008 УКШ Луганська обл.

80 Сержан Олег Олексійович 3780 01-08-2005 МФ 2051 02-10-2004 УКШ м. Київ

81 Скалозуб Андрій Анатолійович 2086 30-12-2004 МФ 2053 02-10-2004 УКШ Дніпропетровська обл.

82 Склень Наталія Юріївна 2350 03-03-2005 МФ 1932 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

83 Скляр Каріна Іванівна 3280 21-06-2005 МФ 1933 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

84 Смотров Олександр Петрович 7200 19-01-2009 МФ № 6321 04-10-2008 УКШ Кіровоградська обл.

85 Соколов Павло Миколайович 7013 14-11-2008 МФ № 6364 04-10-2008 УКШ м. Київ

86 Соскіда Юрій Юрійович 7221 22-01-2009 МФ № 6362 04-10-2008 УКШ м. Ужгород

87 Сотников Максим Олександрович 3307 22-06-2005 МФ 2117 02-10-2004 МІБ м. Херсон

88 Спасьонова Катерина Дмитрівна 2808 16-05-2005 МФ 1935 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

89 Спиця Олексій Адольфович 1907 09-12-2004 МФ 1936 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

90 Стальченко Володимир Анатолійович 5188 31-01-2007 МФ № 4504 16-09-2006 УКШ Вінницька обл.

91 Столяров Павло Спартакович 2296 18-02-2005 МФ 1769 02-10-2004 Інст.експ.та упр.власн. м. Одеса

92 Страшнов Ігор Вікторович 5018 14-12-2006 МФ № 4492 22-07-2006 ХЦНТЕІ Донецька обл.

93 Сулейманова Вікторія Вікторівна 2070 30-12-2004 МФ 2062 02-10-2004 УКШ м. Миколаїв

94 Сурков Іван Євгенович 3515 07-07-2005 МФ 2063 02-10-2004 УКШ м. Кіровоград

95 Танасевський Станіслав Анатолійович 1855 30-11-2004 МФ № 2118 02-10-2004 МІБ м. Одеса

96 Тимків Андрій Петрович 2568 31-03-2005 МФ 1938 02-10-2004 ХЦНТЕІ м. Харків

97 Тиркель Олександр Юрійович 6946 24-10-2008 МФ № 6365 04-10-2008 УКШ м. Тернопіль

98 Троценко Ігор Леонідович 1735 04-11-2004 МФ № 2120 02-10-2004 МІБ м. Київ

99 Тур Анатолій Іванович 2524 30-03-2005 МФ 2068 02-10-2004 УКШ м. Запоріжжя

100 Тушев Олексій Васильович 6958 24-10-2008 МФ № 6316 04-10-2008 УКШ Київська обл.

101 Фоменко Любов Володимирівна 2559 31-03-2005 МФ 2072 02-10-2004 УКШ м. Запоріжжя

102 Шевелев Віталій Леонідович 4907 02-10-2006 МФ № 4496 22-07-2006 ХЦНТЕІ м. Луганськ

103 Шеремет Максим Сергійович 2300 18-02-2005 МФ 1778 02-10-2004 Інст.експ.та упр.власн м. Одеса

104 Шеремет Сергій Максимович 2371 04-03-2005 МФ 1779 02-10-2004 Інст.експ.та упр.власн м. Одеса

105 Шимко Наталія Іванівна 6990 14-11-2008 МФ № 6301 20-09-2008 ХЦНТЕІ м. Полтава

106 Шуба Людмила Станіславівна 3537 07-07-2005 МФ 2084 02-10-2004 УКШ Закарпатська обл.

107 Шульга Андрій Васильович 3099 17-06-2005 МФ 1719 02-10-2004 ІКЦ УТО м. Донецьк

108 Ярюхіна Зоя Дмитрівна 3510 07-07-2005 МФ 2085 02-10-2004 УКШ м. Кіровоград

109 Яценко Григорій Вікторович 4908 02-10-2006 МФ № 4506 16-09-2006 УКШ м. Донецьк

Примітка. УКШ – Українська комерційна школа; МІБ – Міжнародний інститут бізнесу; Львів.політех. – Інститут підприємництва 

та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка»; УкрАкадБізн. – Українська академія бізнесу та 

підприємництва; ІКЦ УТО – Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр» Українського товариства оцінювачів; 

Експерт-Сервіс – Український центр післяаварійного захисту «Експерт-Сервіс»; Егіда – ТОВ «Агентство незалежної експертизи «Егіда»; 

Інст.експ.та упр.власн. – Інститут експертизи та управління власністю; ХЦНТЕІ – Харківський центр науково-технічної та економічної ін-

формації; Придн.ДАБтА – Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Експерт-Л – ТОВ «Навчально-консалтинговий 

центр «Експерт-Л»; Полтав.універ.коопер. – Полтавський університет споживчої кооперації України.

Додаток до наказу № 1440 від 04.10.2010

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, дію яких зупинено
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ФДМУ ПОВІДОМЛЯЄ

Департамент продажу акцій на фондових ринках та проведення аукціонів, т. 286-34-30

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ НА ФОНДОВІЙ БІРЖІ

Інформація про продаж  акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на Східно-Європейській фондовій біржі 
м. Київ, Східно-Європейська фондова біржа.  Аукціонні торги 18.11.2010

№ 
пор.

Код за ЄДРПОУ 
та назва підприємства Адреса

Форма 
випуску 

акцій

Ознака 
монополіста 
та ст. важли-

вого

Статутний 
фонд, грн.

Номінал, 
грн.

Пакет ак-
цій, шт.

% до 
СФ

Земель-
на ділян-

ка, га

Дата 
надання ін-
формації

Кількість 
праців-
ників, 
чол.

Вартість 
ОФ, грн.

Знос 
ОФ, %

Балансовий 
прибуток, 

грн.

Дебіторська 
заборгова-
ність, грн.

Кредитор-
ська забор-
гованість, 

грн.

Обсяг 
вироб-
ництва, 

грн.

Сукупний обсяг ре-
алізації (за останній 
фінансовий рік), грн.

Сукупна вартість 
активів (за остан-

ній фінансовий 
рік), грн.

Назва продукції, 
що виробляється

1 00372919 ВІДКРИТЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДРУЖ-
БІВСЬКИЙ ЦУКРОРАФІНАД-
НИЙ ЗАВОД»* (ДОД.)

41220, СУМСЬКА ОБЛ., 
ЯМПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, 
М. ДРУЖБА, 
ВУЛ. ЛЕНІНА, 39

Д  – 3 822 757,00 0,250 6 241 569 40,82 80,0 01.07.2010 2 5 137 600 90,14 -106 700 128 000 1 504 200 0 – 1 979 600 ВИРОБНИЦТВО 
ТА РЕА ЛІЗАЦІЯ ЦУКРУ-
РА ФІНАДУ; 
ТЕПЛОЕНЕРГІЇ

Місце проведення торгів: Східно-Європейська фондова біржа, 03680, м. Київ,  вул. Боженка, 86, літ. И, 2-й поверх, телефони для довідок: (044) 200-09-70, 200-09-71. Дата проведення торгів: 
18.11.2010. Початок торгів о 10.00.

Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.
__________
* Господарський суд Сумської області ухвалив поновити процедуру приватизації майна боржника ВАТ «Дружбівський цукрорафінадний завод» (справа від 29.01.2009 №12/92).

Інформація про продаж  акцій відкритих акціонерних товариств за грошові кошти на УМФБ 
м. Київ, УМФБ. Аукціонні торги 19.11.2010

№ 
пор.

Код за ЄДРПОУ 
та назва підприємства Адреса

Форма 
випуску 

акцій

Ознака мо-
нополіста 
та ст. важ-

ливого

Статутний 
фонд, грн.

Номі-
нал, 
грн.

Пакет 
акцій, 
шт.

% до 
СФ

Зе-
мельна 
ділян-
ка, га

Дата 
надання ін-
формації

Кількість 
праців-
ників, 
чол.

Вартість 
ОФ, грн.

Знос 
ОФ, %

Балан-
совий 

прибуток, 
грн.

Дебіторська 
заборгова-
ність, грн.

Кредиторська 
заборгова-
ність, грн.

Обсяг 
виробни-
цтва, грн.

Сукупний обсяг реа-
лізації (товарів, робіт, 
послуг за останній фі-

нансовий рік), грн.

Сукупна вар-
тість активів (за 
останній фінан-
совий рік), грн.

Назва продукції, 
що виробляється

1 14314972 ВІДКРИТЕ  АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД 
«ГАЗОТРОН» (ДОД.)

33003, М. РІВНЕ, 
ВУЛ. ГАГАРІНА, 39

Д  C 268 251,75 0,750 129 671 36,25 2,27 01.07.2010 84 7 984 000 74,10 -390 000 1 276 000 5 077 000 1 563 100 2 132 000 8 542 000 Виробництво електро- 
та радіокомпонентів

Місце проведення торгів: УМФБ, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36в (3-й поверх), телефони для довідок: 490-57-90, 498-48-79. Дата проведення торгів: 19.11.2010. Початок торгів об 11.00.
Позначкою «С» відмічені пакети акцій ВАТ, що входять до переліку стратегічно важливих підприємств. Позначка «Д» вказує на документарну форму випуску акцій.

Інформація щодо об’єкта, по якому прийнято рішення про приватизацію

Назва об’єкта приватизації Код 
за ЄДРПОУ Юридична адреса

Орган, уповноважений до 
прийняття рішення про при-

ватизацію управляти відповідним 
державним майном

Належність до переліку підприємств, 
які мають стратегічне значення для 
економіки та безпеки держави (дата 

та номер постанови КМУ)

Монопольне становище на загальнодержавному 
ринку відповідних товарів (робіт, послуг)

Вартість основних засобів 
станом на 30 червня 2010 р. Основні види діяльності об’єкта приватизації 

(за даними статуту або Держкомстату України)займає 
(не займає) вид продукції, послуг первісна, 

тис. грн.
залишкова, 

тис. грн.

Державне підприємство «Софіїв-
ське підприємство по племінній 
справі в тваринництві»

00693227 53172, Дніпропетровська обл., 
Софіївський р-н, с.Жовтневе, 
вул. 40 років Перемоги, 2

Міністерство аграрної політики 
України

Не належить Не займає – 652 141 Надання послуг у тваринництві. 
Вирощування зернових та технічних культур. 

Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області 
повторно оголошує конкурс на заміщення вакантної посади голови 

правління ПАТ «Науково-виробничий комплекс «Полярон»
Адреса: вул. Угорська, 14, м. Львів.
Основний вид діяльності – дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук, зокрема в напрямі розвитку сучасної вакуумної 

комутаційної техніки, а також виробництво електророзподільної та контрольної апаратури, деталей електронного устаткування.
Для участі у конкурсі подаються:
заява про участь у конкурсі;
належним чином завірена копія документа, що посвідчує особу; 
витяг з трудової книжки;
копія документа про повну вищу освіту за відповідною спеціальністю; 
заповнений у встановленому порядку особовий листок з обліку кадрів з наклеєною фотокарткою; 
автобіографія; 
довідка про стан здоров’я;
довідка про відсутність у особи судимості;
інформація про досвід успішної роботи з управління підприємством;
листи-подання з організацій, які рекомендують учасника (за наявності);
інші документи на розсуд конкурсанта.
Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області звертає увагу, що конкурс на заміщення вакантної посади керівника ПАТ «НВК «По-

лярон» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777.

Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає документи протягом 30 календарних днів з дати повторного оголошення 
конкурсу за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській області, 3-й 
поверх, канцелярія, кімн. 5, тел. (032) 261-66-02.

Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву оголошує 
конкурс на заміщення вакантних посад начальника відділу 
обліку та контролю за надходженням коштів від орендної 

плати; начальника відділу оренди цілісних майнових 
комплексів та контролю за умовами договорів оренди
Вимоги до кандидатів:
громадянство України;
повна вища освіта відповідного професійного спрямування за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
стаж роботи за фахом на державній службі – не менш як 3 роки 

або стаж роботи за фахом в інших сферах управління – не менш 
як 5 років;

володіння основними навиками роботи на комп’ютері.
Згідно з чинним порядком заміщення посад державних службов-

ців конкурсанти складають іспит на знання Конституції України, за-
конів України «Про державну службу», «Про боротьбу з корупцією», 
а також законодавства з професійного спрямування.

Перелік документів: заява, особова картка П-2ДС, автобіографія, 
копія паспорта, копії документів про освіту, декларація про доходи 
(форма № 001ДС), дві фотокартки.

Документи подаються за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, 
упродовж одного місяця з дня опублікування оголошення.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна отримати за те-
лефоном (044) 235-20-37.

Департамент з питань управління державним майномДепартамент з питань управління державним майном
 та орендних відносин, т. 200-34-39 та орендних відносин, т. 200-34-39

ОРЕНДА

ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
Інформація регіональних відділень ФДМУ

АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 
ТА М. СЕВАСТОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі

про оголошення конкурсу на право оренди державного майна
��І. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина вбу-

дованого приміщення загальною площею 1,0 м2 тамбура, літ. І-1, 
на першому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу 
за адресою: м. Севастополь, вул. Рєпіна, 3. 

Балансоутримувач: Київська державна академія водного транспорту 
ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. 

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.
Майно передається в оренду строком на 1 рік.
Вартість об’єкта оренди відповідно до звіту про незалежну оцінку на 

31 липня 2010 року становить без ПДВ 4 265,00 гривень. 
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць – 

липень 2010 р.) становить 31,99 грн. (без ПДВ) при використанні 
об’єкта оренди: 9 % – розміщення торговельного автомата, що відпускає 
продовольчі товари (кавовий автомат).  

�� ІІ. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина 
вбудованого приміщення загальною площею 3,0 м2 на першому 
поверсі двоповерхової будівлі (корпус А) за адресою: м. Феодосія, 
вул. Кримська, 82в.

Балансоутримувач: Феодосійська міжрайонна податкова інспекція 
Автономної Республіки Крим.

Орган управління – Державна податкова адміністрація України.
Майно передається в оренду строком до 3 років.
Вартість об’єкта оренди відповідно до звіту про незалежну оцінку на 

1 липня 2010 року становить без ПДВ 9 800,00 гривень. 
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць – 

червень 2010 р.) становить 147,00 грн. (без ПДВ) при використанні 
об’єкта оренди: 18 % – розміщення торговельного об’єкта з продажу не-
продовольчих товарів (бланкової продукції та канцтоварів).

Додаткові умови конкурсу: заборона приватизації орендованого 
майна. 

�� ІІІ. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові 
приміщення № 1-1, 1-12, 1-14 загальною площею 44,6 м2 у будівлі, 
літ. А, за адресою: м. Ялта, смт Кореїз, Алупкинське шосе, 8.

Балансоутримувач: Кримська дирекція Українського державного під-
приємства поштового зв’язку «Укрпошта».

Орган управління – Міністерство транспорту та зв’язку України.
Майно передається в оренду строком на 2 роки 11 місяців.
Вартість об’єкта оренди відповідно до звіту про незалежну оцінку на 

29 червня 2010 року становить без ПДВ 92 045,42 гривень. 
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць – 

червень 2010 р.) становить 596,75 грн. (без ПДВ) при використанні 
об’єкта оренди: 15,0 м2 (10 %) – розміщення приватного навчального за-

кладу (приймальня для реєстрації слухачів); 29,6 м2 (4 %) – розміщення 
їдальні для слухачів навчального закладу.

Додаткові умови конкурсу: заборона приватизації орендованого майна. 
�� ІV. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: учбова 

будівля з прибудовою, літ. Аа, загальною площею 255,2 м2, га-
ражні бокси, літ. Б, загальною площею 494,6 м2, замощення, літ. 
І, загальною площею 657,1 м2 за адресою: м. Севастополь, вул. Бу-
дівельна, 31а/3;

будівля складу, літ. А, загальною площею 169,9 м2 та замощен-
ня, що прилягає до нього, літ. І, загальною площею 1304, 1 м2 за 
адресою: м. Севастополь, вул. Будівельна, 31а/4.

Балансоутримувач: Управління міністерства внутрішніх справ Укра-
їни в м. Севастополі.

Орган управління – Міністерство внутрішніх справ України.
Майно передається в оренду строком на 2 роки 364 дні.
Вартість об’єкта оренди відповідно до звіту про незалежну оцінку на 

28 лютого 2010 року становить без ПДВ 580 584,00 гривні. 
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць – 

лютий 2010 р.) становить 7 257,30 грн. (без ПДВ) при використанні 
об’єкта оренди: 15 % – зберігання та сервісне обслуговування катерів і 
яхт (інше використання).

�� V. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нежитлові 
приміщення № І-12, І-13, частина приміщення № І-14 на першому 
поверсі і приміщення № ІІ-7 на другому поверсі загальною площею 
48,4 м2 у будівлі відділення зв’язку за адресою: Бахчисарайський 
р-н, смт Науковий.

Балансоутримувач: Науково-дослідний інститут «Кримська астрофі-
зична обсерваторія». 

Орган управління – Міністерство освіти і науки України.
Майно передається в оренду строком до 3 років. 
Вартість об’єкта оренди відповідно до звіту про незалежну оцінку на 

30 червня 2010 року становить без ПДВ 56 730,00 гривень. 
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць – чер-

вень 2010 р.) становить 709,13 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта 
оренди: 15% – розміщення автоматичної телефонної станції (АТС).

��VІ. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина не-
житлового приміщення № 2-1 загальною площею 21,0 м2 у будівлі, 
літ. А, Ялтинського центру поштового зв’язку № 3 за адресою: м. 
Ялта, Набережна ім. Леніна, 1.

Балансоутримувач: Кримська дирекція Українського державного під-
приємства поштового зв’язку «Укрпошта». 

Орган управління – Міністерство транспорту та зв’язку України.
Майно передається в оренду строком на 2 роки 11 місяців. 
Вартість об’єкта оренди відповідно до звіту про незалежну оцінку на 

30 червня 2010 року становить без ПДВ 187 470,00 гривень. 
Стартовий розмір орендної плати за місяць (базовий місяць – чер-

вень 2010 р.) становить 1 249,80 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта 
оренди: 8 % – розміщення аптечного кіоску, що реалізує готові ліки. 

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою. 
2. Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар 

зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді задатку в розмі-
рі, не меншому, ніж орендна плата за один місяць. Задаток, перерахований 
несвоєчасно або не в повному обсязі, стягується в державний бюджет.

3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначен-
ням, зазначеним у договорі оренди. 

4. Дотримання умов експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. екологічних, 
санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм.

5. Утримання прилеглої території в належному санітарно-технічному 
стані.

6. Компенсація коштів за виконану незалежну оцінку замовникові 
оцінки протягом 7 календарних днів з моменту оголошення перемож-
ця конкурсу.

7. Забезпечення страхування об’єкта оренди на користь балансоу-
тримувача на весь період оренди на суму, не меншу, ніж його вартість, 
визначена незалежною оцінкою.

8. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом 20 днів з моменту визначення переможця конкурсу.

9. Під час визначення переможця конкурсу перевага надається тому 
учасникові конкурсу, який запропонує найбільшу орендну плату за ін-
ших рівних умов.

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до-
кументи:

заява на участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ від 
14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подаються 
орендодавцеві для укладання договорів оренди державного майна, що 
належить до державної власності»;

відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що засвідчу-

ють повноваження представника юридичної особи; засвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспро-
можності) учасника конкурсу з обліком дебіторської та кредиторської 
заборгованості; довідку від учасника конкурсу, що проти нього не пору-
шена справа про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що підтвер-
джує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлене доручення, 
видане представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної 
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються 
в проекті договору оренди); пропозиції відносно гарантії оплати орендної 
плати (завдаток відображається в проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції подаються в окремому конверті з написом «На 
конкурс на право оренди», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі, підтвердних 
документів і конкурсних пропозицій – за сім календарних днів до початку 
проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів після опубліку-
вання цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». 

Документи приймаються за адресою: 99008, м. Севастополь, пл. По-
всталих, 6, тел.: (0692) 55-98-73, 92-02-49 (довідки).

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Вінницькій області про проведення конкурсу 
на право укладення договору оренди державного майна

��1. Орган, уповноважений управляти державним майном: Держав-
на податкова адміністрація України.

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ 
по Вінницькій області за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані при-
міщення загальною площею 72,79 м2 на першому поверсі трипо-
верхової адміністративної будівлі за адресою: 22100, Вінницька обл., 
Козятинський р-н, м. Козятин, вул. П. Орлика, 19, що перебувають на ба-
лансі Козятинської об’єднаної державної податкової інспекції і є держав-
ною власністю, рік будівництва (введення в експлуатацію) – 1999.

Вартість зазначеного об’єкта за незалежною оцінкою – 161 325,00 
грн. 
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Орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку і по-
рядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, без ПДВ за 
базовий місяць розрахунку – серпень 2010 р. становить 2 721,02 
грн. і є стартовою.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
використання об’єкта оренди з метою провадження господарської 

діяльності з медичної практики; запропонований найбільший розмір 
орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовим 
розміром; авансовий внесок у розмірі місячної орендної плати протягом 5 
днів з моменту укладення договору оренди; своєчасна і в повному обсязі 
сплата орендної плати (щомісяця до 10 числа); ефективне використання 
орендованого майна відповідно до умов договору оренди; дотримання 
належних умов експлуатації об’єкта оренди; збереження об’єкта оренди, 
забезпечення заходів протипожежної безпеки орендованого майна; за-
борона: а) приватизації орендованого майна; б) суборенди орендованого 
майна; здійснення своєчасно та за свій рахунок капітального, поточного 
та інших видів ремонту орендованого майна; погодження з орендодав-
цем та балансоутримувачем внесення змін до стану орендованого майна, 
проведення його реконструкції тощо, що зумовлює підвищення його вар-
тості; неможливість у разі припинення або розірвання договору оренди 
компенсації невід’ємних поліпшень орендованого майна; страхування 
орендованого майна протягом 5 днів після укладення договору оренди; 
термін оренди – до 1 січня 2011 року; компенсація витрат на оцінку об’єкта 
оренди та публікацію в пресі за рахунок переможця конкурсу.

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

��2. Орган, уповноважений управляти державним майном: Держав-
ний комітет статистики України.

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ 
по Вінницькій області за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлове вбудоване 
приміщення площею 28,6 м2 в окремо розташованій одноповер-
ховій цегляній адміністративній будівлі (літ. А) за адресою: 22200, 
Вінницька обл., Погребищенський р-н, смт Погребище, вул. Б. Хмель-
ницького, 73, що перебуває на балансі Головного управління статистики 
у Вінницькій області і є державною власністю, рік будівництва (введення 
в експлуатацію) – 1910.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою – 39 827,00 грн. Орендна 
плата, визначена відповідно до Методики розрахунку і порядку вико-
ристання плати за оренду державного майна, затвердженої постано-
вою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786, без ПДВ за базо-
вий місяць розрахунку – серпень 2010 р. становить 268,70 грн. і 
є стартовою.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
використання об’єкта оренди з метою здійснення торгівлі продо-

вольчими товарами, крім товарів підакцизної групи; запропонований 
найбільший розмір орендної плати за використання об’єкта оренди по-
рівняно зі стартовим розміром; авансовий внесок у двократному розмірі 
місячної орендної плати протягом 5 днів з моменту укладення договору 
оренди; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати (щомісяця 
до 10 числа); ефективне використання об’єкта оренди відповідно до умов 
договору оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта орен-
ди; збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної 
безпеки орендованого майна; заборона: а) приватизації орендованого 
майна; б) суборенди орендованого майна; здійснення своєчасно та за 
свій рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендова-
ного майна; з дозволу орендодавця та за погодженням з балансоутри-
мувачем внесення змін до стану орендованого майна, проведення його 
реконструкції, технічного переозброєння, що зумовлює підвищення його 
вартості; неможливість компенсації у разі припинення або розірвання до-
говору невід’ємних поліпшень орендованого майна; страхування орендо-
ваного майна протягом 5 днів після укладення договору оренди; термін 
оренди – 2 роки 364 дні; компенсація витрат на оцінку об’єкта оренди та 
на публікацію в пресі оголошення про проведення конкурсу за рахунок 
переможця конкурсу.

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

��3. Уповноважений орган управління: Міністерство праці та соці-
альної політики України.

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ 
по Вінницькій області за адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: нежитлові вбудовані 
приміщення загальною площею 19,3 м2 на першому поверсі дво-
поверхової адміністративної будівлі (літ. А) за адресою: 22400, Ві-
нницька обл., Калинівський р-н, м. Калинівка, вул. Дзержинського, 47, 
що перебувають на балансі Калинівського районного центру зайнятості 
і є державною власністю.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою – 45 103,00 грн. Орендна пла-
та, визначена відповідно до Методики розрахунку і порядку використання 
плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів України від 04.10.95 № 786, без ПДВ за базовий місяць роз-
рахунку – серпень 2010 р. становить 114,11 грн. і є стартовою.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
використання об’єкта оренди з метою розміщення громадської органі-

зації; запропонований найбільший розмір орендної плати за використання 
об’єкта оренди порівняно зі стартовим розміром; авансовий внесок у розмірі 
тримісячної орендної плати протягом 5 днів з моменту укладення договору 
оренди; своєчасна і в повному обсязі сплата орендної плати (щомісяця до 
10 числа); ефективне використання орендованого майна відповідно до умов 
договору оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди; 
збереження об’єкта оренди, забезпечення заходів протипожежної безпеки 
орендованого майна; заборона: а) суборенди орендованого майна; б) при-
ватизації орендованого майна; здійснення своєчасно та за свій рахунок капі-
тального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; за згодою 
орендодавця та балансоутримувача внесення змін до стану орендованого 
майна, проведення його реконструкції, технічного переозброєння, що зу-
мовлює підвищення його вартості; неможливість компенсації у разі припи-
нення або розірвання договору оренди невід’ємних поліпшень орендованого 
майна; страхування орендованого майна протягом 5 днів після укладення 
договору оренди; термін оренди – 2 роки 11 місяців; компенсація витрат на 
оцінку об’єкта оренди та на публікацію в пресі оголошення про проведення 
конкурсу за рахунок переможця конкурсу.

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

Для участі в конкурсі учасники подають на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі; документи, передбачені наказом ФДМУ 

від 14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які пода-
ються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що нале-
жить до державної власності»;

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 9.2 Порядку 
проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного 
майна, затвердженого наказом ФДМУ від 13.10.04 № 2149;

зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розмі-
ру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов’язання 
щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються до проекту до-
говору оренди.

Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали учасників конкурсу надаються у конвертах з написом «На кон-
курс», запечатаних печаткою учасника конкурсу (за наявності).

Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу – за 3 дні 
до проведення конкурсу.

Конкурс буде проведено у РВ ФДМУ по Вінницькій області за 
адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, у актовій залі о 10.00 
через 20 календарних днів після публікації цієї інформації у газеті 
«Відомості приватизації».

Телефон для довідок з питань проведення конкурсу (0432) 35-22-30.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

про проведення конкурсу на право оренди державного майна
Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ 

по Волинській області, 43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9.
��1. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщень пунк-

ту пропуску «Дольськ» площею 12,12 м2 за адресою: Волинська обл., 
Любешівський р-н, с. Дольськ.

Балансоутримувач: Волинська митниця.
Орган управління: Державна митна служба України.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду: 22 414,00 грн. 

(без ПДВ).

Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 
серпень 2010 року становить 565,94 грн. (без ПДВ).

Основні умови проведення конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром 
орендної плати; використання об’єкта оренди для здійснення банківських 
послуг; заборона приватизації та передачі в суборенду об’єкта оренди; 
протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток в 
розмірі запропонованої суми місячної орендної плати. Внесений завда-
ток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць оренди; за-
безпечення збереження орендованого майна згідно з нормами, перед-
баченими санітарними нормами та правилами пожежної безпеки; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване 
майно на суму, не меншу, ніж вартість, визначена суб’єктом оціночної 
діяльності, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової 
загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним 
законодавством. Копії страхового полісу і платіжного доручення надати 
орендодавцю та балансоутримувачу; зобов’язання орендаря відшкоду-
вати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати орен-
дованого майна з вини орендаря; зобов’язання орендаря погоджувати 
з орендодавцем та балансоутримувачем внесення змін до складу орен-
дованого майна, розірвання, продовження терміну дії договору оренди; 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю (у т. ч. плата за землю); 
компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної 
оцінки об’єкта оренди; дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди; 
термін дії договору оренди – до 01.01.11.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від 
початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь-
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
умов конкурсу.

Конкурс відбудеться о 12.00 через 20 календарних днів з дати 
публікації інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 812.

�� 2. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщення 
будинку пасажирського відділу пропуску (літ. А-2) площею 2,0 м2 
за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. 
Прикордонників, 18.

Балансоутримувач: Державна митна служба України.
Орган управління: Державна митна служба України.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду: 4 952,00 грн. 

(без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 

серпень 2010 року становить 125,04 грн. (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром 
орендної плати; використання об’єкта оренди для розміщення банкомата; 
заборона приватизації та передачі в суборенду об’єкта оренди; протягом 
місяця після підписання договору оренди внести завдаток в розмірі за-
пропонованої суми місячної орендної плати. Внесений завдаток підлягає 
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць оренди; забезпечення 
збереження орендованого майна згідно з нормами, передбаченими са-
нітарними нормами та правилами пожежної безпеки; протягом місяця 
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на 
суму, не меншу, ніж вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності, 
на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи 
пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним законо-
давством. Копії страхового полісу і платіжного доручення надати орен-
додавцю та балансоутримувачу; зобов’язання орендаря відшкодувати 
балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати орендо-
ваного майна з вини орендаря; зобов’язання орендаря погоджувати з 
орендодавцем та балансоутримувачем внесення змін до складу орен-
дованого майна, розірвання, продовження терміну дії договору оренди; 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю (у т. ч. плата за землю); 
компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної 
оцінки об’єкта оренди; дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди; 
термін дії договору оренди – до 01.01.11.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від 
початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь-
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
умов конкурсу.

Конкурс відбудеться об 11.00 через 20 календарних днів з дати 
публікації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, кімн. 812.

�� 3. Назва об’єкта та місцезнаходження: частини модуля-
соцадмінбудинку (літ. А-1) загальною площею 148,9 м2 за адре-
сою: с. Старовойтове, вул. Прикордонників, 9, Любомльського р-ну, 
Волинської області. 

Балансоутримувач: Державна митна служба України.
Орган управління: Державна митна служба України.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду: 101 933,00 грн. 

(без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 

серпень 2010 року становить 683,59 грн. (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим роз-
міром орендної плати; використання об’єкта оренди для здійснення 
громадського харчування без права продажу товарів підакцизної групи; 
заборона приватизації та передачі в суборенду об’єкта оренди; протягом 
місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі за-
пропонованої суми місячної орендної плати. Внесений завдаток підлягає 
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць оренди; забезпечення 
збереження орендованого майна згідно з нормами, передбаченими са-
нітарними нормами та правилами пожежної безпеки; протягом місяця 
після укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на 
суму, не меншу, ніж вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності, 
на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи 
пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним законо-
давством. Копії страхового полісу і платіжного доручення надати орен-
додавцю та балансоутримувачу; зобов’язання орендаря відшкодувати 
балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати орендо-
ваного майна з вини орендаря; зобов’язання орендаря погоджувати з 
орендодавцем та балансоутримувачем внесення змін до складу орен-
дованого майна, розірвання, продовження терміну дії договору оренди; 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю (у т. ч. плата за землю); 
компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної 
оцінки об’єкта оренди; дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди; 
термін дії договору оренди – до 01.01.11.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від 
початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь-
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
умов конкурсу.

Конкурс відбудеться о 10.00 через 20 календарних днів з дати 
публікації інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 812.

�� 4. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщення 
будинку вантажного відділу пропуску (літ. А-2) площею 13,4 м2 
за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. 
Прикордонників, 23.

Балансоутримувач: Державна митна служба України.
Орган управління: Державна митна служба України.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду: 32 852,00 грн. 

(без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 

серпень 2010 року становить 829,49 грн. (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром 
орендної плати; використання об’єкта оренди для здійснення банківських 

послуг; заборона приватизації та передачі в суборенду об’єкта оренди; про-
тягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток в розмірі 
запропонованої суми місячної орендної плати. Внесений завдаток підля-
гає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць оренди; забезпечення 
збереження орендованого майна згідно з нормами, передбаченими сані-
тарними нормами та правилами пожежної безпеки; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не 
меншу, ніж вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності, на користь 
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження 
об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним законодавством. Копії стра-
хового полісу і платіжного доручення надати орендодавцю та балансоутри-
мувачу; зобов’язання орендаря відшкодувати балансоутримувачу збитки 
у разі погіршення стану або втрати орендованого майна з вини орендаря; 
зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем та балансоутримува-
чем внесення змін до складу орендованого майна, розірвання, продовження 
терміну дії договору оренди; відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю 
(у т.ч. плата за землю); компенсація переможцем конкурсу витрат на здій-
снення незалежної оцінки об’єкта оренди; дотримання вимог експлуатації 
об’єкта оренди; термін дії договору оренди – до 01.01.11.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від 
початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь-
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
умов конкурсу.

Конкурс відбудеться о 12.00 через 20 календарних днів з дати 
публікації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, кімн. 812.

�� 5. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщення 
будинку пасажирського відділу пропуску (літ. А-2) площею 7,1 м2 
за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул. 
Прикордонників, 18.

Балансоутримувач: Державна митна служба України.
Орган управління: Державна митна служба України.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду: 17 586,00 грн. 

(без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 

серпень 2010 року становить 444,04 грн. (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром 
орендної плати; використання об’єкта оренди для здійснення банківських 
послуг; заборона приватизації та передачі в суборенду об’єкта оренди; 
протягом місяця після підписання договору оренди внести завдаток у 
розмірі запропонованої суми місячної орендної плати. Внесений завда-
ток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній місяць оренди; за-
безпечення збереження орендованого майна згідно з нормами, перед-
баченими санітарними нормами та правилами пожежної безпеки; про-
тягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване 
майно на суму, не меншу, ніж вартість, визначена суб’єктом оціночної 
діяльності, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової 
загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним 
законодавством. Копії страхового полісу і платіжного доручення надати 
орендодавцю та балансоутримувачу; зобов’язання орендаря відшкоду-
вати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати орен-
дованого майна з вини орендаря; зобов’язання орендаря погоджувати 
з орендодавцем та балансоутримувачем внесення змін до складу орен-
дованого майна, розірвання, продовження терміну дії договору оренди; 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг орендарю (у т.ч. плата за землю); 
компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної 
оцінки об’єкта оренди; дотримання вимог експлуатації об’єкта оренди; 
термін дії договору оренди – до 01.01.11.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 5 % від 
початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь-
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
умов конкурсу.

Конкурс відбудеться о 10.30 через 20 календарних днів з дати 
публікації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, кімн. 812.

�  6. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщення 
адміністративно-виробничого будинку митниці, кафе в адмінбу-
динку площею 2,0 м2 за адресою: Волинська обл., Любомльський р-н, 
с. Римачі, вул. Призалізнична, 13.

Балансоутримувач: Державна митна служба України.
Орган управління: Державна митна служба України.
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду: 4 724,00 грн. 

(без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 

серпень 2010 року становить 119,28 грн. (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
найвищий запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим розміром 
орендної плати; використання об’єкта оренди для розміщення банкомата; 
заборона приватизації та передачі в суборенду об’єкта оренди; протягом 
місяця після підписання договору оренди внести завдаток у розмірі за-
пропонованої суми місячної орендної плати. Внесений завдаток підлягає 
зарахуванню в рахунок плати за останній місяць оренди; забезпечення 
збереження орендованого майна згідно з нормами, передбаченими сані-
тарними нормами та правилами пожежної безпеки; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не 
меншу, ніж вартість, визначену суб’єктом оціночної діяльності, на користь 
балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкоджен-
ня об’єкта оренди у порядку, визначеному чинним законодавством. Копії 
страхового полісу і платіжного доручення надати орендодавцю та балан-
соутримувачу; зобов’язання орендаря відшкодувати балансоутримувачу 
збитки у разі погіршення стану або втрати орендованого майна з вини 
орендаря; зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем та балан-
соутримувачем внесення змін до складу орендованого майна, розірвання, 
продовження терміну дії договору оренди; відшкодування витрат балансо-
утримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних по-
слуг орендарю (у т. ч. плата за землю); компенсація переможцем конкурсу 
витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди; дотримання вимог 
експлуатації об’єкта оренди; термін дії договору оренди – до 01.01.11.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 
розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від 
початкової плати торгів.

Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максималь-
ний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання 
умов конкурсу.

Конкурс відбудеться об 11.30 через 20 календарних днів з дати 
публікації у газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Луцьк, 
Київський майдан, 9, кімн. 812.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі;
2) документи, передбачені Переліком документів, які подаються орен-

дарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що нале-
жить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 14.11.05 
№ 2975, крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16 і 24 Переліку;

3) відомості про учасників конкурсу, які є юридичними особами: докумен-
ти, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені 
нотаріусом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учас-
ника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; рішення про можливість розміщення підприємства в пункті про-
пуску через державний кордон України, видане Державною митною службою 
України та Державною прикордонною службою України; Генеральну угоду 
між банком та Державною митною службою України про спільну діяльність. 
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними;

4) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання 
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються 
до проекту договору оренди. 

Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші 
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матеріали учасників конкурсу надаються до регіонального відділення у 
конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника кон-
курсу, за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, кімн. 833.

Кінцевий термін прийняття пропозицій та інших матеріалів учасників 
конкурсу – за 7 календарних днів до початку проведення конкурсу.

Допущені для участі в конкурсі учасники конкурсу або уповноважені 
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший (базовий) місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учас-
ників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної 
плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу. 

Телефони для довідок: (0332) 72-91-14, 24-80-24.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про проведення конкурсу 
на право укладення договору оренди державного майна

�� І. Балансоутримувач: Національна металургійна академія Укра-
їни. 

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди, площа Базова орендна плата за серпень 
2010 р. за умови використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпропе-
тровськ, вул. 
Куйбишева, 1а

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення 
загальною площею 6,0 м2

651,90 грн. – розміщення суб’єкта 
господарювання, що провадить 
турагентську діяльність

1 рік 

�� ІІ. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ 
«КНЕУ ім. Вадима Гетьмана».

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди, 
площа

Базова орендна плата за серпень 
2010 р. за умови використання

Термін дії 
договору 
оренди

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
вул. Семашко, 16

Нежитлове вбудоване 
приміщення 
загальною площею 
139,5 м2

1 008,93 грн. – розміщення 
буфету без права продажу товарів 
підакцизної групи в навчальних 
закладах 

1 рік 

Дніпропетровська 
обл., м. Кривий Ріг, 
пл. Визволення, 2

Нежитлове вбудоване 
приміщення 
загальною площею 
68,08 м2

630,64 грн. – розміщення буфету 
без права продажу товарів 
підакцизної групи 
в навчальних закладах

1 рік 

��ІІІ. Балансоутримувач: ДП «Придніпровська залізниця».
Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.

Адреса об’єкта 
оренди Об’єкт оренди, площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умови 

використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпропетровськ,
 вул. Курчатова, 2а

Частина нежитлового вбудо-
ваного приміщення площею 
2,0 м2

604,1 грн. з метою 
розміщення банкомата

2 роки 363 
дні

м. Нікополь,
 вул. Героїв Чорно-
биля, 54

Частина нежитлового 
вбудованого приміщення, 
площею 2,0 м2

269,88 грн. з метою 
розміщення банкомата

2 роки 11 
місяців

м. Дніпропетровськ, 
пр. Калініна, 42б

Частина нежитлового 
приміщення площею 2,4 м2

527,18 грн. з метою 
розміщення банкомата

2 роки 11 
місяців

��ІV. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний універ-
ситет залізничного транспорту.

Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.

Адреса об’єкта 
оренди Об’єкт оренди, площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умови ви-

користання

Термін дії дого-
вору оренди

м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2 
(гурт. № 1)

Частина нежитло-
вого вбудованого 
приміщення площею 
1,5 м2

123,48 грн. з метою іншого 
використання (розміщення 
пральної машини)

2 роки 363 дні

м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2 
(гурт. № 4)

Частина нежитлового 
вбудованого 
приміщення, площею 
1,5 м2

122,34 грн. з метою іншого 
використання (розміщення 
пральної машини)

2 роки 363 дні

м. Дніпропетровськ, 
вул. Лазаряна, 2 
(будівля учбового 
корпусу)

Частина нежитлового 
вбудованого 
приміщення площею 
8,2 м2

185,36 грн. з метою розмі-
щення торговельного об’єкта 
з продажу канцтоварів

2 роки 363 дні

�� V. Балансоутримувач: Дніпропетровський державний інститут 
фізичної культури і спорту.

Орган управління: Міністерство України у справах сім’ї, молоді та 
спорту. 

Адреса об’єкта оренди Об’єкт оренди, 
площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умови ви-
користання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпропетровськ, 
вул. Набережна 
Перемоги, 10

Нежитлові 
вбудовані 
приміщення 
площею 156,4 м2

4 226,02 грн. з метою 
розміщення їдальні, яка не 
здійснює продаж товарів 
підакцизної групи

2 роки 364 дні

�� VІ. Балансоутримувач: Дніпродзержинський комерційний тех-
нікум.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди, 
площа

Базова орендна плата за серпень 2010 р. 
за умови використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпродзер-
жинськ, вул. 
Коваленка, 10

Нежитлове вбудо-
ване приміщення 
площею 151,1 м2

1 033,41 грн. з метою розміщення 
їдальні, яка не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи, в навчальному закладі

1 рік

��VІІ. Балансоутримувач: Дніпродзержинський професійний ліцей
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди, 
площа

Базова орендна плата за серпень 2010 
р. за умови використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Лер-
монтова, 151

Частина даху 
площею16,0 м2

Частина даху пло-
щею 4,0 м2

1322,71 грн. з метою розміщення ан-
тени; 330,68 грн. з метою розміщення 
оператора телекомунікацій, який надає 
послуги з рухомого (мобільного зв’язку)

2 роки 
11 місяців

��VІІІ. Балансоутримувач: ДП «Дніпропетровський метрополітен».
Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.

Адреса об’єкта 
оренди Об’єкт оренди, площа Базова орендна плата за серпень 

2010 р. за умови використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпропе-
тровськ, вул. 
Краснозавод-
ська, 28

Нежитлове вбудоване при-
міщення на першому повер-
сі двоповерхового будинку 
площею 17,3 м2

Навіс площею 93,7 м2

709,93 грн. – розміщення офіса без 
права торгівлі за даною адресою
1 378,59 грн. – розміщення скла-
ду без права торгівлі за даною 
адресою

2 роки 
11 міся-
ців

��ІХ. Балансоутримувач: ДД УДППЗ «Укрпошта».
Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди,
 площа

Базова орендна плата за серпень 
2010 р. за умови використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Кві-
тів, 10

Нежитлове вбудоване 
приміщення на першо-
му поверсі триповерхо-
вого будинку площею 
288,4 м2

Частина приміщення 
площею 1,0 м2

8 881,36 грн. – інше використання 
державного майна (розміщення 
автоматичної телефонної станції)

61,59 грн. – розміщення опера-
торів телекомунікацій, які нада-
ють послуги доступу до мережі 
Інтернет

2 роки 
11 міся-
ців

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди,
 площа

Базова орендна плата за серпень 
2010 р. за умови використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Буді-
вельників, 8г

Нежитлове вбудоване 
приміщення на першому 
поверсі одноповерхового 
будинку плошею 85,4 м2

3 392,91 грн. – інше використання 
державного майна (розміщення 
відділення «Телекомсервіс»)

2 роки 
11 міся-
ців

м. Дніпродзер-
жинськ, 
вул. Криворізь-
ка, 74

Нежитлове вбудоване 
приміщення на першому 
поверсі одноповерхового 
будинку площею 14,2 м2

414,98 грн. – інше використання 
державного майна (розміщення 
радіовузла)

2 роки 
11 міся-
ців

Дніпропетровська 
обл., Верхньод-
ніпровський р-н, 
м. Верхівцеве, 
вул. Леніна, 91

Нежитлове вбудоване 
приміщення на першо-
му поверсі одноповер-
хового будинку площею 
49,9 м2

607,59 грн. – інше використання 
державного майна (розміщення 
автоматичної телефонної станції)

2 роки 
11 
місяців

Дніпропетровська 
обл., Верхньодні-
провський р-н, с. 
Пушкарівка, вул. 
В.Ілляшевського, 2

Нежитлове вбудоване 
приміщення на першо-
му поверсі одноповер-
хового будинку площею 
21,5 м2

218,82 грн. – інше використання 
державного майна (розміщення 
автоматичної телефонної станції)

2 роки 
11 
місяців

Дніпропетровська 
обл., Верхньод-
ніпровський р-н, 
с. Вільні Хутори, 
вул. Крикента, 23

Нежитлове вбудоване 
приміщення на першо-
му поверсі одноповер-
хового будинку площею 
29,7 м2

237,89 грн. – інше використання 
державного майна (розміщення 
автоматичної телефонної станції)

2 роки 
11 
місяців

Дніпропетровська 
обл., Царичанський 
р-н, с. 
Преображенка, вул. 
Центральна, 28

Нежитлове вбудоване 
приміщення на першо-
му поверсі одноповер-
хового будинку площею 
23,1 м2

298,02 грн. – інше використання 
державного майна (розміщення 
автоматичної телефонної станції)

2 роки 
11 
місяців

��Х. Балансоутримувач: ДП «Придніпровський проектний інститут».
Орган управління: Національне космічне агентство України.

Адреса об’єкта 
оренди Об’єкт оренди, площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умови 

використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Дніпропетровськ, 
вул. Театральна, 6

Нежитлові вбудовані 
приміщення площею 
25,2 м2

1 095,79 грн. – використання 
з метою виконання проектно-
конструкторських робіт 

2 роки 11 
місяців

�� ХІ. Балансоутримувач: Криворізький методичний центр проф-
техосвіти.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди, 
площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умо-

ви використання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Кривий Ріг, 
вул. Бикова,12

Нежитлове вбудоване при-
міщення площею 106,77 м2

2 473,65 грн. з метою 
розміщення офіса

2 роки 364 дні

��ХІІ. Балансоутримувач: Дніпропетровське обласне управління з 
фізичного виховання та спорту.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди, 
площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умови 

використання

Термін дії договору 
оренди

м. Дніпропе-
тровськ, вул. Героїв 
Сталінграда, 29а

Нежитлові вбудовані 
приміщення площею 
500,0 м2

6 743,70 грн. – розміщення 
майстерні з технічного об-
слуговування автомобілів

2 роки 11місяців

��ХІІІ. Балансоутримувач: Криворізький технічний університет.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди

Об’єкт оренди, 
площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умови ви-

користання

Термін дії дого-
вору договору

м. Кривий Ріг, 
вул. ХХІІ 
партз’їзду, 11 

Нежитлові вбудовані 
приміщення пло-
щею1 365,5 м2

7 376,20 грн. – під розміщення 
фізкультурно-спортивного за-
кладу (1 365,5 м2)

1 рік

�� ХІV. Балансоутримувач: Криворізький професійний будівель-
ний ліцей.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди Об’єкт оренди, площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умови ви-

користання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Кривий Ріг, 
вул. Жемчужна, 8

Нежитлові вбудовані примі-
щення площею 44,0 м2

336,73 грн. – розміщення опе-
ратора телекомунікацій (44,0 м2)

1 рік

�� ХV. Балансоутримувач: Криворізький державний педагогічний 
університет.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.

Адреса об’єкта 
оренди Об’єкт оренди, площа

Базова орендна плата за 
серпень 2010 р. за умови ви-

користання

Термін дії 
договору 
оренди

м. Кривий Ріг, 
вул. Будьоного, 54а

Нежитлові вбудовані 
приміщення площею 
23,5 м2

4 546,89 грн. – розміщення 
оператора телекомунікацій 
(23,5 м2)

2 роки 
11місяців

Базовий місяць орендної плати визначений відповідно до Методики 
розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, 
затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.95 (із змінами та допо-
вненнями).

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

використання об’єкта оренди.
2. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щоміся-

ця до 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу 
інфляції.

3. Заявник зобов’язаний надати діючу незалежну оцінку та укласти 
договір оренди у термін не пізніше двох тижнів з дати визнання його 
переможцем конкурсу, якщо інше не передбачено рішенням конкурс-
ної комісії. Якщо орендна плата, визначена за новою незалежною 
оцінкою, буде вищою/нижчою ніж орендна плата, надана у пропози-
ції заявника, то під час укладення договору оренди буде враховано її 
більше значення. 

4. Основним критерієм визначення переможця є максимальний роз-
мір орендної плати при обов’язковому забезпеченні виконання інших 
умов конкурсу. На підтвердження зобов’язання і забезпечення його ви-
конання переможець конкурсу повинен сплатити до державного бюджету 
протягом 14 днів завдаток у розмірі відсотка місячної базової орендної 
плати на розрахунковий рахунок Державного казначейства за місцем 
реєстрації заявника. 

Протягом місяця з дня укладення договору оренди орендар 
зобов’язаний забезпечити сплату орендної плати у вигляді завдат-
ку у розмірі двомісячної орендної плати. Завдатки зараховуються як 
орендна плата за останні три місяці оренди. У випадку відмови пере-
можця конкурсу від укладання 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 ре-

монту 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 до-

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

12. Право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим 
використанням об’єкта оренди.

13. Заборона передачі об’єкта оренди в суборенду та приватизації 
об’єкта орендарем.

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.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії:

заяву про участь у конкурсі, проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності);

комплект документів, визначених наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 
«Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для 
укладання договору оренди майна, що належить до державної власності»;

відомості про учасника конкурсу: 
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчу-

ють повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено спра-
ву про банкрутство;

для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію 
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про 
доходи, або звіт суб’єкта малого підприємництва;

зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, в тому 
числі запропонований учасником конкурсу розмір орендної плати (відо-
бражаються в проекті договору оренди); 

додаткові пропозиції до договору оренди, пропозиції щодо гарантії 
сплати орендної плати (застава), гарантія тощо – відображаються в про-
екті договору оренди.

Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 15 календар-
них днів з дати опублікування інформації в газеті «Відомості прива-
тизації».

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

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з дати опублі-
кування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 58, РВ ФДМУ по 
Дніпропетровській області.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки 
проведення конкурсів на право оренди 

нерухомого державного майна
 Регіональне відділення ФДМУ по Донецькій області повідомляє, що 

відповідно до вимог чинного законодавства укладено договори оренди 
на державне майно:

нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 45,4 м2 на чет-
вертому поверсі будівлі учбового корпусу за адресою: м. Донецьк, вул. 
Університетська, 82, що перебувають на балансі ДНЗ «Донецький центр 
професійно-технічної освіти будівництва і архітектури», з єдиним заяв-
ником – фізичною особою – підприємцем Долгим К. Д.;

нежитлове вбудоване приміщення у будівлі адміністративно-
побутового комбінату площею 16,0 м2 за адресою: м. Донецьк, вул. Кіро-
ва, шахта «Лідієвка», що перебуває на балансі відокремленого підрозділу 
«Шахта «Лідієвка» ДП «Донецька вугільна енергетична компанія», з єди-
ним заявником – фізичною особою – підприємцем Музиченько Л. В.;

нежитлове вбудоване приміщення площею 59,4 м2 на другому повер-
сі адміністративно-господарського корпусу за адресою: м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 2, що перебуває на балансі ВП НАУ Слов’янський 
коледж НАУ, з єдиним заявником – ТОВ «АНД ЛАНД»;

нежитлові вбудовані приміщення на першому (56,9 м2) та третьому 
(31,9 м2) поверхах адміністративної будівлі загальною площею 88,8 м2 за 
адресою: м. Єнакієве, вул. Фурманова, 15, що перебувають на балансі 
Головного управління статистики у Донецькій області, з єдиним заявни-
ком – фізичною особою – підприємцем Дементьєвим Д. В.;

нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі адміністра-
тивної будівлі загальною площею 142,6 м2 за адресою: м. Єнакієве, вул. 
Фурманова, 15, що перебувають на балансі Головного управління ста-
тистики у Донецькій області, з єдиним заявником – фізичною особою – 
підприємцем Гурьковим Р. П.;

нежитлові вбудовані приміщення підвалу будівлі спортивного комп-
лексу загальною площею 51,0 м2 за адресою: м. Донецьк, вул. Че-
люскінців, 159, що перебувають на балансі Донецького політехнічного 
технікуму, з переможцем конкурсу – фізичною особою – підприємцем 
Макушевим С. О.;

частини даху площею 2,0 м2, частини даху площею 8,0 м2 та три місця 
площею 1,5 м2 на даху будівлі дробильно-акумулюючого бункера за адре-
сою: Донецька обл., м. Ординське, що перебувають на балансі ДП «Вугільна 
компанія «Краснолиманська», з єдиним заявником – ТОВ «Астеліт»;

нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 127,95 м2 на 
першому (71,15 м2) та другому (56,8 м2) поверхах адміністративно-
господарського корпусу № 2 за адресою: м. Докучаєвськ, вул. Лихо-
летова, 19, що перебувають на балансі Докучаєвського технікуму До-
нецького національного університету ім. М. Туган-Барановського, з 
єдиним заявником – ТОВ «Ринок»;

нежитлові вбудовані приміщення першого поверху учбового корпусу 
загальною площею 78,31 м2 за адресою: м. Єнакієве, вул. ХХ Партз’їзду, 
18, що перебувають на балансі Єнакієвського політехнічного технікуму, з 
єдиним заявником – фізичною особою – підприємцем Дьоміною Л. П.;

нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 49,5 м2 у під-
вальному приміщенні учбового корпусу № 11 за адресою: м. Донецьк, 
вул. Артема, 131, що перебувають на балансі ДВНЗ «Донецький націо-
нальний технічний університет», з єдиним заявником – ТОВ «Українська 
фінансова група»;

нежитлове приміщення площею 41,7 м2 за адресою м. Макіївка, вул. 
В’яземського, 18, що перебуває на балансі Макіївського професійного 
училища соціальної реабілітації ім. А.С. Макаренка, з єдиним заявником 
– Донецькою філією ВАТ «Укртелеком»;

нежитлове вбудоване приміщення площею 18,5 м2 на першому по-
версі будівлі гуртожитку за адресою: м. Докучаєвськ, вул. Калініна, 11, що 
перебуває на балансі Докучаєвського гірничого технікуму Національного 
гірничого університету, з єдиним заявником – фізичною особою – під-
приємцем Бєловим В. М.; 

частини нежитлового, вбудованого приміщення коридору першого 
поверху будівлі площею 3,0 м2 за адресою: м. Костянтинівка, вул. Ціол-
ковського, 25, що перебуває на балансі Управління Пенсійного фонду 
України в м. Костянтинівці Донецької області, з єдиним заявником – фі-
зичною особою – підприємцем Дубровським О. Є.;

частини приміщення, вбудованого у другий поверх учбового корпусу 
№ 11, площею 5,0 м2 за адресою: м. Донецьк, вул. Артема, 131, що пе-
ребуває на балансі Донецького національного технічного університету, з 
єдиним заявником – фізичною особою – підприємцем Сігановим О. В.;

нежитлове вбудоване приміщення площею 42,5 м2 за адресою: м. 
Донецьк, вул. Артема, 17, що перебуває на балансі Донецького інду-
стріального технікуму, з єдиним заявником – фізичною особою – під-
приємцем Курач О. В.;

нежитлові вбудовані приміщення гаража площею 131,67 м2 за адре-
сою: м. Краматорськ, вул. Паркова, 62, що перебувають на балансі ДНЗ 
«Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. Краматорська», 
з єдиним заявником – фізичною особою –підприємцем Бороха Л. В.; 

нежитлові вбудовані приміщення на цокольному поверсі 
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку загальною площею 189,6 м2 за 
адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 158, що перебувають на ба-
лансі Донецького національного технічного університету, з єдиним за-
явником – ТОВ «Алькор». 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

про проведення конкурсу з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону 

на право оренди державного майна
��І. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: частина не-

житлового приміщення холу будівлі залізничного вокзалу на ст. 
Запоріжжя-1 загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Запоріжжя, 
пр. Леніна, 6г. 

Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість об’єкта оренди на 
30.06.10 становить 6 990,0 грн. 

Об’єкт оренди перебуває на балансі відособленого структурного 
підрозділу «Вокзал Запоріжжя-1» державного підприємства «Придні-
провська залізниця». 

Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
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1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-
рівняно зі стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий 
місяць – серпень 2010 року без урахування ПДВ становить 177,0 
грн. на місяць.

2. Цільове призначення – розміщення банкомата (орендна ставка 30 %). 
3. Строк оренди – 2 (два) роки з можливим продовженням догово-

ру оренди за умови погодження з органом, уповноваженим управляти 
об’єктом оренди, та балансоутримувачем.

4. На підтвердження зобов’язання по договору оренди і на забезпе-
чення його виконання протягом одного місяця з дати укладення договору 
оренди внести до державного бюджету та балансоутримувачу у визна-
ченому законодавством співвідношенні завдаток у розмірі, не меншому, 
ніж орендна плата за три місяці оренди, який вноситься в рахунок плати 
за останній місяць оренди. 

5. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню та псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

6. Страхування орендованого майна протягом місяця з дати укла-
дення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом 
про незалежну оцінку.

7. Укладення протягом 15 робочих днів з дати підписання договору 
оренди з балансоутримувачем орендованого майна – відособленим 
структурним підрозділом «Вокзал Запоріжжя-1» державного підпри-
ємства «Придніпровська залізниця» договору про відшкодування ви-
трат на утримання об’єкта оренди, прилеглої території та надання 
комунальних послуг. 

8. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає приватизації 
та передачі в суборенду.

9. Компенсація протягом 10 календарних днів з дати підписання до-
говору оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про 
незалежну оцінку замовнику названого звіту, якщо останній не стане 
переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують ви-
готовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату). 

10. Переможець конкурсу після отримання проекту договору орен-
ди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний договір 
оренди.

11. Здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна за умови 
обов’язкового попереднього погодження з балансоутримувачем майна 
та органом, уповноваженим управляти об’єктом оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону. 

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

Конкурс буде проведено о 10.30 на 22-й календарний день з 
дати опублікування інформаційного повідомлення про проведен-
ня конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізь-
кій області. 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного 
майна РВ ФДМУ по Запорізькій області, кімн. 44 (41) або за тел.: (061) 
226-07-89, 226-07-87.

��ІІ. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: окремо роз-
ташована нежитлова одноповерхова будівля (літ. Д, приміщення з 
№ 1 до № 18 включно) загальною площею 185,4 м2 за адресою: м. 
Бердянськ, вул. Ля-Сейнська, 59. 

Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість об’єкта оренди на 
30.04.10 становить 174 040,00 грн.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Бердянського машинобудівного 
коледжу Запорізького національного технічного університету.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-

рівняно зі стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий 
місяць – серпень 2010 року без урахування ПДВ становить 1741,0 
грн. на місяць.

2. Цільове призначення – розміщення складських приміщень (оренд-
на ставка 12 %). 

3. Строк оренди – 1 (один) рік з можливим продовженням догово-
ру оренди за умови погодження з органом, уповноваженим управляти 
об’єктом оренди.

4. На підтвердження зобов’язання по договору оренди і на забезпе-
чення його виконання протягом одного місяця з дати укладення договору 
оренди внести до державного бюджету та балансоутримувачу у визна-
ченому законодавством співвідношенні завдаток у розмірі, не меншому, 
ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок 
плати за останній місяць оренди. 

5. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню та псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

6. Страхування орендованого майна протягом місяця з дати укла-
дення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом 
про незалежну оцінку.

7. Укладення протягом 15 робочих днів з дати підписання договору 
оренди з балансоутримувачем орендованого майна – Бердянським ма-
шинобудівним коледжом Запорізького національного технічного універ-
ситету договору про відшкодування витрат на утримання об’єкта оренди, 
прилеглої території та надання комунальних послуг. 

8. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає приватизації 
та передачі в суборенду.

9. Компенсація протягом 10 календарних днів з дати підписання до-
говору оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про 
незалежну оцінку замовнику названого звіту, якщо останній не стане 
переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують ви-
готовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату). 

10. Переможець конкурсу після отримання проекту договору орен-
ди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний договір 
оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону. 

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

Конкурс буде проведено о 10.00 на 22-й календарний день з 
дати опублікування інформаційного повідомлення про проведен-
ня конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізь-
кій області. 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного 
майна РВ ФДМУ по Запорізькій області, кімн. 44 (41) або за тел.: (061) 
226-07-89, 226-07-87.

��ІІІ. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: вбудовані в 
перший поверх п’ятиповерхової адміністративної будівлі, реєстро-
вий номер № 01038818.1.АААБЕЕ286, нежитлові приміщення (літ. А–5, 
частини приміщень № 49) загальною площею 32,0 м2 за адресою: 
м. Запоріжжя, пр. Леніна, 105.

Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість об’єкта оренди на 
30.06.10 становить 93 595,00 грн.

Об’єкт оренди перебуває на балансі Запорізького обласного вироб-
ничого управління меліорації і водного господарства.

Орган управління: Державний комітет України по водному госпо-
дарству.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-

рівняно зі стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий 
місяць – серпень 2010 року без урахування ПДВ становить 1 734,00 
грн. на місяць.

2. Цільове призначення – розміщення суб’єктів господарювання, що 
проводять туроператорську та турагентську діяльність, розміщення офіс-
ного приміщення (орендна ставка 22 %). 

3. Строк оренди – 2 роки 364 дні (два роки триста шістдесят чоти-
ри дні). 

4. Протягом місяця після підписання договору внести до державно-
го бюджету та балансоутримувачу в установленому чинним законодав-
ством співвідношенні завдаток у розмірі, не меншому, ніж орендна плата 
за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній 
місяць оренди.

5. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню та псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

6. Страхування орендованого майна протягом місяця з дати укла-
дення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом 
про незалежну оцінку.

7. Укладення протягом 15 робочих днів з дати підписання договору 
оренди з балансоутримувачем орендованого майна – Запорізьким об-
ласним виробничим управлінням меліорації і водного господарства до-
говору про відшкодування витрат на утримання об’єкта оренди, прилеглої 
території та надання комунальних послуг. 

8. Заборона приватизації та передачі орендованого майна або його 
частини в суборенду.

9. Здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна тільки за умо-
ви обов’язкового попереднього письмового погодження з балансоутриму-
вачем майна та органом, уповноваженим управляти державним майном.

10. Компенсація протягом 10 календарних днів з дати підписання до-
говору оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про 
незалежну оцінку замовнику названого звіту, якщо останній не стане 
переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують ви-
готовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату). 

11. Переможець конкурсу після отримання проекту договору оренди про-
тягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний договір оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону. 

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

Конкурс буде проведено о 9.00 на 22-й календарний день з 
дати опублікування інформаційного повідомлення про проведен-
ня конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізь-
кій області. 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного 
майна РВ ФДМУ по Запорізькій області, кімн. 44 (41) або за тел.: (061) 
226-07-88, 226-07-87.

��ІV. Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: вбудовані в 
перший поверх двоповерхової будівлі суспільно-побутового бло-
ку нежитлові приміщення (літ. А1-2, приміщення з № 14 до № 26 
включно, І сходова клітка) загальною площею 408,3 м2 за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, 146а. 

Згідно зі звітом про незалежну оцінку вартість об’єкта оренди на 
30.06.10 становить 405 415,00 грн. 

Об’єкт оренди перебуває на балансі вищого професійного учили-
ща № 27.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-

рівняно зі стартовим. Стартовий розмір орендної плати за базовий 
місяць – серпень 2010 року без урахування ПДВ становить 1 810,00 
грн. на місяць.

2. Цільове призначення – розміщення їдальні площею 359,90 м2 
(орендна ставка 4 %); виробництво хлібобулочних виробів площею 48,4 м2 
(орендна ставка 15 %).

3. Строк оренди – 1 (один) рік з можливим продовженням догово-
ру оренди за умови погодження з органом, уповноваженим управляти 
об’єктом оренди.

4. На підтвердження зобов’язання по договору оренди і на забезпе-
чення його виконання протягом одного місяця з дати укладення договору 
оренди внести до державного бюджету та балансоутримувачу у визна-
ченому законодавством співвідношенні завдаток у розмірі, не меншому, 
ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в рахунок 
плати за останній місяць оренди. 

5. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню та псуванню, утримувати майно в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

6. Страхування орендованого майна протягом місяця з дати укла-
дення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом 
про незалежну оцінку.

7. Укладення протягом 15 робочих днів з дати підписання договору 
оренди з балансоутримувачем орендованого майна – вищим професій-
ним училищем № 27 договору про відшкодування витрат на утримання 
об’єкта оренди, прилеглої території та надання комунальних послуг. 

8. Передане в оренду майно чи його частина не підлягає приватизації 
та передачі в суборенду.

9. Компенсація протягом 10 календарних днів з дати підписання до-
говору оренди переможцем конкурсу витрат на виготовлення звіту про 
незалежну оцінку замовнику названого звіту, якщо останній не стане 
переможцем конкурсу (за наявності документів, що підтверджують ви-
готовлення звіту про незалежну оцінку та його оплату). 

10. Переможець конкурсу після отримання проекту договору орен-
ди протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний договір 
оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону. 

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

Конкурс буде проведено о 14.00 на 22-й календарний день з 
дати опублікування інформаційного повідомлення про проведен-
ня конкурсу в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 69001, 
м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 35, РВ ФДМУ по Запорізь-
кій області. 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного 
майна РВ ФДМУ по Запорізькій області, кімн. 44 (41) або за тел.: (061) 
226-07-89, 226-07-87.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі матеріали: 

заяву про участь у конкурсі та документи, передбачені Переліком доку-
ментів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди май-
на, що належить до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ 
від 14.11.05 № 2975 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
16.01.06 за № 29/11903, крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16 і 24 Переліку;

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 9.2 Порядку 
проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого 
наказом ФДМУ від 13.10.04 № 2149;

зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розмі-
ру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу 
в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов’язання 
щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються до проекту до-
говору оренди;

додаткові пропозиції до договору оренди; 
пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та 
чинному законодавству України;

відомості про засоби зв’язку з учасником конкурсу.
Конкурсні пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) 

та інші матеріали учасники конкурсу надають у конвертах з написом «На 
конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу.

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені 
особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру 
орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непро-
зорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за участю учас-
ників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної 
плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Кінцевий термін прийняття заяв – за сім днів до проведення конкурсу 
до 15.00 за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 50, кімн. 9, РВ 
ФДМУ по Запорізькій області.

У разі якщо дата кінцевого терміну прийняття заяв та/або дата про-
ведення конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, то днем 
кінцевого терміну прийняття заяв та/або датою проведення конкурсу вва-
жається наступний за вихідними чи святковими днями робочий день.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУпо Запорізькій області про підсумки конкурсів 

на право оренди державного майна 
За результатами засідань конкурсних комісій, які відбулися 29.09.10, 

прийняті рішення про укладення договорів оренди з суб’єктами госпо-
дарювання:

Назва об’єкта, площа, адреса Балансо-
утримувач

Суб’єкт 
господа-
рювання

Вбудовані в одноповерхову будівлю відділення поштового 
зв’язку, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ491, 
нежитлові приміщення (літ. А, приміщення № 2, 3) загальною 
площею 23,70 м2 за адресою: Запорізька обл., Пологівський 
р-н, с. Інженерне, вул. Леніна, 216в

Запорізь-
ка дирекція 
Українського 
державного 
підприємства 
поштового 
зв’язку «Ук-
рпошта»

ВАТ «Укр-
телеком»

Вбудовані в одноповерхову будівлю відділення поштового 
зв’язку, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ451, нежит-
лові приміщення (літ. А, приміщення № 2, 3, частина примі-
щення спільного користування №1 площею 2,95 м2) загальною 
площею 17,35 м2 за адресою: Запорізька обл., Пологівський 
р-н, с.Балочки, вул. Дружби, 50а

Вбудовані в одноповерхову будівлю відділення поштового 
зв’язку, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ452, нежит-
лові приміщення (літ. А, приміщення № 5, 7, частина примі-
щення спільного користування № 1 площею 4,00 м2) загальною 
площею 24,40 м2 за адресою: Запорізька обл., Пологівський 
р-н, с. Басань, вул. Леніна, 173б

Вбудовані в другий поверх триповерхової будівлї відділення по-
штового зв’язку, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ261, 
нежитлові приміщення (літ. А-3, приміщення № 83, частина 
приміщення І спільного користування площею 2,00 м2) загаль-
ною площею 15,40 м2 за адресою: Запорізька обл., м. Віль-
нянськ, вул. Бочарова, 16.

ТОВ 
«ГАРТМЕТ-
ХХІ»

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про проведення конкурсів з використанням відкритості 

пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону 
на право оренди державного нерухомого майна 

�� І. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина горища (даху) 
загальною площею 9,66 м2 адміністративної будівлі. 

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська,14.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Головного управління Держав-

ного казначейства України в Івано-Франківській області.
Орган управління: Міністерство фінансів України.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

31.07.10 становить 81 900 грн. без ПДВ.
Стартовий розмір орендної плати становить 2 072 грн. без ПДВ 

за базовий місяць оренди – серпень 2010 р., визначений відповід-
но до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.95, 
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку та 
орендної ставки 30 %.

�� ІІ. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина приміщення 
сходової клітки першого поверху загальною площею 2,0 м2 адмі-
ністративної будівлі.

Адреса: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Івана-Франка, 3.
Об’єкт оренди перебуває на балансі Управління праці та соціального 

захисту населення Коломийської районної державної адміністрації.
Вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

28.07.10 становить 9 205 грн. без ПДВ. 
Стартовий розмір орендної плати становить 233 грн. без ПДВ 

за базовий місяць оренди – серпень 2010 р., визначений відповід-
но до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна, затвердженої постановою КМУ № 786 від 04.10.95, 
виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку і 
орендної ставки 30 %.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати по-

рівняно зі стартовою орендною платою. 
2. Цільове використання майна: об’єкт І – розміщення антенно-

фідерних пристроїв базової станції мобільного зв’язку; об’єкт ІІ – роз-
міщення банкомата.

3. Своєчасна сплата орендної плати (щомісяця до 10 числа місяця, 
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.

4. Об’єкти оренди не підлягають приватизації та передачі в суб-
оренду. 

5. Належне утримання об’єктів оренди відповідно до санітарно-
екологічних та протипожежних норм, дотримання правил охорони праці, під-
тримання належних умов експлуатації та технічного стану об’єктів оренди.

6. Термін оренди для двох об’єктів – до 31.12.10. 
7. Страхування орендованого майна протягом одного місяця з дати 

укладення договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість згідно 
зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, 
визначеному чинним законодавством. 

8. Обов’язкове укладення в 15-денний термін з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутри-
мувача на утримання орендованого майна, компенсації плати податку на 
землю та надання комунальних послуг орендарю.

9. Поліпшення орендованого майна, здійснені орендарем за рахунок 
власних коштів, які неможливо відокремити від орендованого майна без 
заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліпшення), є власністю держави та 
компенсації не підлягають.

10. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець повинен сплатити завдаток протягом місяця з мо-
менту підписання договору в розмірі орендної плати за базовий місяць 
до державного бюджету та балансоутримувачу у співвідношенні, визна-
ченому законодавством.

11. Відшкодування переможцем конкурсу коштів за виконану неза-
лежну оцінку замовнику оцінки протягом 10 календарних днів з моменту 
оголошення переможця конкурсу.

12. Конкурси проводяться з використанням відкритості пропонуван-
ня розміру орендної плати за принципом аукціону, на яких визначається 
переможець згідно з умовами конкурсів та зобов’язаннями учасників 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 10 % від 
найвищої орендної плати, запропонованої учасниками конкурсів в кон-
курсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір 
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забез-
печенні інших умов конкурсів.

Конкурси будуть проведені в РВ ФДМУ по Івано-Франківській 
області (76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, відділ 
оренди) на 22-й календарний день від дати опублікування інформа-
ційного повідомлення про проведення конкурсів у газеті «Відомості 
приватизації» по об’єкту І о 10.30 та по об’єкту ІІ об 11.00.

Ознайомитись з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розта-
шування.

Для участі в конкурсах учасники конкурсів подають на розгляд 
конкурсної комісії: 

заяву про участь у конкурсі, проект договору оренди (без зазначен-
ня розміру орендної плати), підписаний учасником конкурсу і завірений 
печаткою (за наявності), та комплект документів, визначених наказом 
ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які 
подаються орендодавцеві»;

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 9.2 Поряд-
ку, а саме: 

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвід-
чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено спра-
ву про банкрутство; 

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

Крім того, учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними;
конкурсні пропозиції:
а) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім 

розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу) та забезпечення виконання 
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються 
до проекту договору оренди;

б) додаткові пропозиції до договору оренди, в тому числі щодо по-
ліпшення орендованого майна;

в) пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія 
тощо відображаються в проекті договору оренди).
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Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Заяви та інші матеріали, які визначені п. 9 Порядку проведення кон-
курсу на право укладення договору оренди державного майна, затвер-
дженого наказом ФДМУ від 13.10.04 № 2149, подаються в робочі дні у 
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Василіянок, 48, відділ оренди) протягом 15 календарних днів після 
опублікування цієї інформації.

Кінцевий термін прийняття заяв (реєстрація в регіональному відді-
ленні) – 15-й календарний день після опублікування цієї інформації до 
16.00 включно.

Допущені для участі у конкурсах учасники конкурсу або повноважні 
особи учасників конкурсів подають конкурсну пропозицію щодо роз-
міру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному не-
прозорому конверті на відкритому засіданні конкурсних комісій за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 
розміру орендної плати завершується за 10хвилин до початку про-
ведення конкурсів.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного 
майна РВ ФДМУ по Івано-Франківській області (відділ оренди) або за 
тел./факс (0342) 55-25-97.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області 

про підсумки проведення конкурсу на право укладення договору 
оренди державного нерухомого майна 

За результатами засідання конкурсної комісії 28.07.10 було прийня-
то рішення про укладення РВ ФДМУ по Івано-Франківській області до-
говору оренди державного нерухомого майна – нежитлових приміщень 
загальною площею 62,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, 
що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Петрушевича, 1 та 
перебуває на балансі Служби автомобільних доріг в Івано-Франківській 
області, з єдиним заявником – ДП «Івано-Франківський облавтодор» в 
особі філії «Івано-Франківський спеціалізований кар’єр». 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Київській області про проведення конкурсу на право 
укладення договору оренди державного майна
(будівель, споруд, обладнання та устаткування)

��1. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно загальною площею 
124,0 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, с.Сухолуччя, 
вул. Леніна, 2.

Балансоутримувач: ДП «Дніпровсько-Тетерівське державне лісомис-
ливське господарство».

Орган управління: Державний комітет лісового господарства України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною 

платою за перший базовий місяць оренди – травень 2010 року, що 
становить 1 484,75 грн. без ПДВ; строк оренди – 2 роки 11 місяців; 
утримання об’єкта відповідно до санітарно-екологічних та протипожеж-
них норм, дотримання правил охорони праці; підтримання належних умов 
експлуатації та технічного стану об’єкта оренди; заборона приватизації 
орендованого майна та передачі майна в суборенду; у повному обсязі 
виконувати усі зобов’язання, зазначені у договорі оренди; переможець 
конкурсу зобов’язаний сплатити завдаток протягом 10 днів з моменту 
підписання договору в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший 
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди; 
відшкодування переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної 
оцінки об’єкта оренди; мета використання – розміщення офіса.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опу-
блікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 (кімн. 913к) об 11.30.

�� 2. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення збірно-
розбірного складу загальною площею 486,00 м2 за адресою: Київська 
обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Червоноармійців, 2.

Балансоутримувач: ДП «ВО «Київприлад».
Орган управління: Національне космічне агентство України. 
Основні умови проведення конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною 

платою за перший базовий місяць оренди – липень 2010 року, що 
становить 2 633,50 грн. без ПДВ; строк оренди – 5 років; утримання 
об’єктів відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, 
дотримання правил охорони праці; підтримання належних умов екс-
плуатації та технічного стану об’єкта оренди; заборона передачі майна 
в суборенду; у повному обсязі виконувати усі зобов’язання, зазначені у 
договорі оренди; переможець конкурсу зобов’язаний сплатити завдаток 
протягом 10 днів з моменту підписання договору в розмірі, не меншому, 
ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься в рахунок 
плати за останній місяць оренди; відшкодування переможцем конкурсу 
витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди; мета викорис-
тання – розміщення виробництва.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опу-
блікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 (кімн. 913к) о 12.00.

�� 3. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення у будівлі 
корпусу № 6 загальною площею 227,4 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Червоноармійців, 2.

Балансоутримувач: ДП «ВО «Київприлад».
Орган управління: Національне космічне агентство України. 
Основні умови проведення конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною 

платою за перший базовий місяць оренди – серпень 2010 року, що 
становить 1 903,76 грн. без ПДВ; строк оренди – 5 років; утримання 
об’єкта відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, 
дотримання правил охорони праці; підтримання належних умов екс-
плуатації та технічного стану об’єкта оренди; заборона передачі майна 
в суборенду; у повному обсязі виконувати усі зобов’язання, зазначені у 
договорі оренди; переможець конкурсу зобов’язаний сплатити завдаток 
протягом 10 днів з моменту підписання договору в розмірі, не меншому, 
ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься в рахунок 
плати за останній місяць оренди; відшкодування переможцем конкурсу 
витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди; мета викорис-
тання – розміщення виробництва.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опу-
блікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 (кімн. 913к) о 12.00.

�� 4. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 
30,9 м2 за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Капі-
танівка, вул. Радянська, 4.

Балансоутримувач: ДП «ЛРЦ для учасників ліквідації аварії на ЧАЕС 
ім. В.Т.Гуца».

Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною пла-

тою за перший базовий місяць оренди – червень 2010 р., що стано-
вить 2 076,50 грн. без ПДВ; строк оренди – 2 роки 364 дні; утримання 
об’єкта відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, 
дотримання правил охорони праці; підтримання належних умов експлу-
атації та технічного стану об’єкта оренди; у повному обсязі виконувати 
усі зобов’язання, зазначені у договорі оренди; переможець конкурсу 
зобов’язаний сплатити завдаток протягом 10 днів з моменту підписан-
ня договору в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за перший місяць 
оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди; до 
укладення договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний нада-
ти узгоджений висновок балансоутримувача та орендаря щодо стану 
майна та необхідності проведення поточного ремонту; відшкодування 
переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта 
оренди; мета використання – надання медичних послуг.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опу-
блікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 (кімн. 913к) об 11.00.

�� 5. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення загальною 
площею 11,6 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Шев-
ченкове, вул. Вокзальна, 38.

Балансоутримувач: Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною пла-

тою за перший базовий місяць оренди – червень 2010 року, що ста-
новить 301,04 грн. без ПДВ; строк оренди – 2 роки 11 місяців; утриман-
ня об’єкта відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, 
дотримання правил охорони праці; підтримання належних умов експлуа-
тації та технічного стану об’єкта оренди; заборона передачі в суборенду 
орендованого майна; у повному обсязі виконувати усі зобов’язання, за-

значені у договорі оренди; переможець конкурсу зобов’язаний сплатити 
завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не 
меншому, ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься 
в рахунок плати за останній місяць оренди; відшкодування переможцем 
конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди; договір 
оренди повинен відповідати вимогам спільного листа Міністерства тран-
спорту та зв’язку України та ФДМУ від 03.05.07 № 1910/16/10-07//10-16-
7093; мета використання – розміщення відділення банку.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опу-
блікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 (кімн. 913к) о 10.00.

�� 6. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення загальною 
площею 9,75 м2 за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с.Пухівка, 
вул. Піонерів, 12.

Балансоутримувач: Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта».
Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільша запропонована орендна плата порівняно з орендною пла-

тою за перший базовий місяць оренди – червень 2010 року, що ста-
новить 269,91 грн. без ПДВ; строк оренди – 2 роки 11 місяців; утриман-
ня об’єкта відповідно до санітарно-екологічних та протипожежних норм, 
дотримання правил охорони праці; підтримання належних умов експлуа-
тації та технічного стану об’єкта оренди; заборона передачі в суборенду 
орендованого майна; у повному обсязі виконувати усі зобов’язання, за-
значені у договорі оренди; переможець конкурсу зобов’язаний сплатити 
завдаток протягом місяця з моменту підписання договору в розмірі, не 
меншому, ніж орендна плата за перший місяць оренди, який вноситься 
в рахунок плати за останній місяць оренди; відшкодування переможцем 
конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди; договір 
оренди повинен відповідати вимогам спільного листа Міністерства тран-
спорту та зв’язку України та ФДМУ від 03.05.07 №1910/16/10-07//10-16-
7093; мета використання – розміщення відділення банку.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опу-
блікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 
01196, м.Київ, пл.Лесі Українки, 1 (кімн. 913к) о 10.00.

Для участі у конкурсі претендент подає:
1) лист-заяву про участь у конкурсі;
2) документи, затверджені наказом ФДМУ від 14.11.05 №2975 «Про 

затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві», заре-
єстрованим у Міністерстві юстиції України 16.01.06 за № 29/11903;

3) відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчу-

ють повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; відомості про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено спра-
ву про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію 
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про 
доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

4) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання 
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдаток), що включаються 
до проекту договору оренди;

5) учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Конкурсні пропозиції подаються в окремо запечатаному конверті.
Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі – за 5 ка-

лендарних днів до проведення конкурсу до 16.00.
Документи приймаються за адресою: 01196, м. Київ, пл. Лесі Укра-

їнки, 1.
Довідки за телефоном 286-80-48.

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Інформацію РВ ФДМУ по Кіровоградській області про проведення 

конкурсу на право укладення договору оренди вбудованого нежит-
лового приміщення площею 17,2 м2, що знаходиться за адресою: м. 
Кіровоград, вул. Волкова, 3 та перебуває на балансі Державної установи 
«Відділ медичного забезпечення УМВС України в Кіровоградській області», 
опубліковану в газеті «Відомості приватизації» від 22.09.10 № 36 (629) на 
стор. 10 у 2 колонці під № 3, вважати недійсною.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Луганській області про проведення конкурсу 
на право оренди державного майна

�� І. Назва об’єкта оренди: вбудоване нежитлове приміщення 
площею 15,6 м2 на третьому поверсі чотириповерхової адміні-
стративної будівлі. 

Адреса: м. Луганськ, вул. Дзержинського, 35.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт оренди: Головне 

управління статистики у Луганській області (ідент. код за ЄДРПОУ 02359834, 
м. Луганськ, вул. Луначарського, 91).

Орган управління: Державний комітет статистики України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.06.10 стано-

вить 40 328,00 грн.
Початковий розмір орендної плати становить 339,42 грн. без 

урахування ПДВ (базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, 
орендна ставка 10 %).

Основні умови проведенняконкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис-

тання об’єктів оренди порівняно з початковою орендною платою, яка ста-
новить 339,42 грн. за базовий місяць – серпень 2010 року (без урахування 
ПДВ), але не менше, ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики 
розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності; рекомен-
доване використання – під розміщення суб’єкта господарювання, що здій-
снює проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи; на 
підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним суми 
місячної орендної плати протягом місяця з моменту підписання договору 
оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок орендної плати 
за останній місяць оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної 
плати (щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням 
індексу інфляції; ефективне використання орендованого майна за цільовим 
призначенням; дотримання вимог експлуатації об’єкта та забезпечення по-
жежної безпеки; своєчасне здійснення капітального, поточного та інших ви-
дів ремонту орендованого майна; утримання об’єкта оренди в належному 
санітарно-технічному стані; забезпечення страхування об’єкта оренди на 
суму, не меншу, ніж його оціночна вартість; строк дії договору оренди – до 
1 січня 2011 року з можливою подальшою пролонгацією згідно з чинним 
законодавством України за умови виконання орендарем своїх обов’язків 
за договором; переможець конкурсу компенсує заявнику витрати на про-
ведення незалежної оцінки об’єкта оренди.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону.

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

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, на 29-й календарний день 
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації в 
газеті «Відомості приватизації», о 10.00 в кабінеті № 216. 

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за 
вихідними чи святковими днями робочий день.

Прийняття документів на конкурс – протягом 20 днів починаючи з 
дня, наступного за днем публікації цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації».

�� ІІ. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення загаль-
ною площею 133,1 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі 
навчально-курсового комбінату.

Адреса: Луганська обл., м. Луганськ, смт Ювілейне, вул. ім. Генера-
ла Дідоренка, 12.

Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт оренди: відокрем-
лений підрозділ шахтоуправління «Луганське» державного підприємства 
«Луганськвугілля» (ідент. код 26410557, 91493, м. Луганськ, смт Ювілей-
не, вул. Бондаренко, 1).

Орган управління: Міністерство вугільної промисловості України.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на 31.07.10 – 

183 463,00 грн.
Початкова орендна плата становить 2 320,81 грн. за базовий 

місяць – серпень 2010 року (без урахування ПДВ), орендна став-
ка 15 %.

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно 

з початковою, але не менше, ніж орендна плата, визначена відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяль-
ності; рекомендоване використання – розміщення офісних приміщень; 
на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання пере-
можець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі місячної орендної 
плати протягом місяця з моменту підписання договору оренди; своєчасне 
і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 8 числа місяця, 
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; ефективне викорис-
тання орендованого майна за цільовим призначенням; дотримання вимог 
експлуатації об’єкта та забезпечення пожежної безпеки; своєчасне здій-
снення поточного та інших видів ремонту орендованого майна; утримання 
об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані; забезпечення 
страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж його оціночна вартість; 
строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні з подальшою пролонгацією 
згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем 
своїх обов’язків за договором; переможець конкурсу компенсує заявнику 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди.

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, на 33-й календарний день 
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації в 
газеті «Відомості приватизації», об 11.00 у каб. 231.

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за 
вихідним чи святковим днями робочий день.

Прийняття документів на конкурс – протягом 26 днів починаючи з 
дня, наступного за днем публікації цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації». 

�� ІІІ. Назва об’єкта: вбудоване нежитлове приміщення гаража 
загальною площею 49,9 м2.

Адреса: м. Луганськ, вул. Андрія Ліньова, 75и.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт оренди: Луганське 

обласне виробниче управління меліорації і водного господарства (ідент. 
код 01033757, 91021, м. Луганськ, вул. Андрія Ліньова, 75).

Орган управління: Державний комітет України по водному госпо-
дарству.

Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на 31.05.10 – 
32 200,00 грн.

Початкова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 
року становить 539,86 грн. (без урахування ПДВ), орендна став-
ка 20 %.

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно 

з початковою, але не менше ніж орендна плата, визначена відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності; 
рекомендоване використання – розміщення майстерні, що здійснює техніч-
не обслуговування та ремонт автомобілів; на підтвердження зобов’язання 
і на забезпечення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити 
завдаток у розмірі місячної орендної плати протягом місяця з моменту під-
писання договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної 
плати (щомісяця до 8 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням 
індексу інфляції; заборона суборенди орендованого майна; ефективне ви-
користання орендованого майна за цільовим призначенням; дотримання 
вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожежної безпеки; своєчасне 
здійснення поточного та інших видів ремонту орендованого майна; утриман-
ня об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані; забезпечення 
страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж його оціночна вартість; 
строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні з подальшою пролонгацією згід-
но з чинним законодавством України за умови виконання орендарем своїх 
обов’язків за договором; переможець конкурсу компенсує заявнику витрати 
на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди.

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, на 22-й календарний день 
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації в 
газеті «Відомості приватизації», об 11.00 у каб. 231.

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за 
вихідними чи святковими днями робочий день.

Прийняття документів на конкурс – протягом 15 днів починаючи з 
дня, наступного за днем публікації цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації». 

�� ІV. Назва об’єкта: частина вбудованого нежитлового примі-
щення вестибуля площею 1,0 м2 на першому поверсі чотирипо-
верхової будівлі АПК.

Адреса: Луганська обл., м. Антрацит, смт Дубівський.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт: ВП «Шахта «Ком-

сомольська» ДП «Антрацит» (ідент. код 26403020, Луганська обл., 
м. Антрацит, смт Дубівський).

Орган управління: Міністерство вугільної промисловості України.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на 31.05.10 – 

1 438,00 грн.
Початкова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 року 

становить 36,16 грн. без урахування ПДВ, орендна ставка 30 %.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно 

з початковою, яка становить 36,16 грн. за базовий місяць – серпень 2010 
року (без урахування ПДВ), але не менше, ніж орендна плата, визначена 
відповідно до Методики розрахунку орендної плати для запропонованого 
виду діяльності; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його 
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі 
місячної орендної плати протягом місяця з моменту підписання договору 
оренди; рекомендоване використання – під розміщення банкомата; сво-
єчасне і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 8 числа 
місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; ефективне 
використання орендованого майна за цільовим призначенням; дотримання 
вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожежної безпеки; своєчасне 
здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого 
майна; утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному ста-
ні; забезпечення страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж його 
оціночна вартість; строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні з подальшою 
пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання 
орендарем своїх обов’язків за договором; переможець конкурсу компенсує 
заявнику витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди.

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

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону.

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, на 29-й календарний день 
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації в 
газеті «Відомості приватизації», об 11.00 у каб. № 231. 

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за 
вихідними чи святковими днями робочий день.

Прийняття документів на конкурс – протягом 22 днів починаючи з 
дня, наступного за днем публікації цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації».

�� V. Назва об’єкта: частина вбудованого нежитлового примі-
щення площею 6,0 м2 на третьому поверсі триповерхової будівлі 
будинку культури ім. М. Горького.

Адреса: Луганська обл., м. Ровеньки, вул. Леніна, 112.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт: ВП «Шахта № 81 

«Київська» ДП «Ровенькиантрацит» (ідент. код 26263079, Луганська обл., 
м. Ровеньки).

Орган управління: Міністерство вугільної промисловості України.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на 31.05.10 – 9 

939,00 грн.
Початкова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 року 

становить 249,95 грн. (без урахування ПДВ), орендна ставка 30 %.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівняно 

з початковою, яка становить 249,95 грн. за базовий місяць – серпень 2010 
року (без урахування ПДВ), але не менше, ніж орендна плата, визначена 
відповідно до Методики розрахунку орендної плати для запропонованого 
виду діяльності; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його 
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі 
місячної орендної плати протягом місяця з моменту підписання договору 
оренди; рекомендоване використання – розміщення оператора телеко-
мунікацій, який надає послуги з рухомого (мобільного) зв’язку; своєчасне 
і в повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 8 числа місяця, 
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; ефективне вико-
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ристання орендованого майна за цільовим призначенням; дотримання 
вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожежної безпеки; своєчасне 
здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого 
майна; утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному ста-
ні; забезпечення страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж його 
оціночна вартість; строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні з подальшою 
пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання 
орендарем своїх обов’язків за договором; переможець конкурсу компенсує 
заявнику витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди.

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

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону.

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, на 22-й календарний день 
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації в 
газеті «Відомості приватизації», об 11.00 у каб. № 231. 

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за 
вихідними чи святковими днями робочий день.

Прийняття документів на конкурс – протягом 15 днів починаючи з 
дня, наступного за днем публікації цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації».

�� VІ. Назва об’єкта: частина вбудованого нежитлового примі-
щення холу площею 3,0 м2 на першому поверсі чотириповерхової 
адміністративної будівлі.

Адреса: Луганська обл., м. Стаханов, вул. Леніна, 29.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт: Стахановська 

об’єднана державна податкова інспекція (ідент. код 21759611, Луганська 
обл., м. Стаханов, вул. Леніна, 29).

Орган управління: Державна податкова адміністрація України.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою на 31.07.10 становить 

1 931,00 грн.
Початкова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 року 

становить 24,44 грн. (без урахування ПДВ), орендна ставка 15 %.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порів-

няно з початковою, яка становить 24,44 грн. за базовий місяць – серпень 
2010 року (без урахування ПДВ), але не менше, ніж орендна плата, ви-
значена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для запро-
понованого виду діяльності; на підтвердження зобов’язання і на забезпе-
чення його виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток 
у розмірі місячної орендної плати протягом місяця з моменту підписання 
договору оренди; рекомендоване використання – надання консультатив-
них послуг з питань електронної звітності та реалізації бухгалтерської і 
юридичної літератури; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної 
плати (щомісяця до 8 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням 
індексу інфляції; ефективне використання орендованого майна за цільо-
вим призначенням; дотримання вимог експлуатації об’єкта та забезпе-
чення пожежної безпеки; своєчасне здійснення капітального, поточного 
та інших видів ремонту орендованого майна; утримання об’єкта оренди в 
належному санітарно-технічному стані; забезпечення страхування об’єкта 
оренди на суму, не меншу, ніж його оціночна вартість; строк дії догово-
ру оренди – до 1 січня 2011 року з можливою подальшою пролонгацією 
згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем 
своїх обов’язків за договором; переможець конкурсу компенсує заявнику 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта оренди.

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

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону.

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВв, 3а, на 22-й календарний день 
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації в 
газеті «Відомості приватизації», об 11.00 у каб. № 231. 

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за 
вихідними чи святковими днями робочий день.

Прийняття документів на конкурс – протягом 15 днів починаючи з 
дня, наступного за днем публікації цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації».

��VІІ. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 
15,3 м2 на другому поверсі триповерхової будівлі поліклінічного 
відділення.

Адреса: м. Луганськ, вул. Українська, 3.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт: ДЗ «Відділкова 

лікарня станції Луганськ ДП «Донецька залізниця» (ідент. код 01112112, 
91021, м. Луганськ, вул. Українська, 3).

Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України.
Вартість за незалежною оцінкою станом на 30.06.10 – 51 805,0 грн.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта оренди порівняно з початковою орендною пла-
тою за базовий місяць – серпень 2010 року, що без урахування 
ПДВ становить 14,54 грн.

2. Переможець конкурсу зобов’язаний сплатити завдаток в місячний 
термін з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому, ніж 
орендна плата за один місяць оренди.

3. Рекомендоване використання – здійснення приватної медичної 
практики (забір крові, погодинно – одна година на день).

4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 
8 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції.

5. Ефективне використання орендованого майна за цільовим при-
значенням.

6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожеж-
ної безпеки.

7. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ре-
монту орендованого майна.

8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
10. Забезпечення страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж 

його оціночна вартість.
11. Строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні з подальшою про-

лонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання 
орендарем своїх обов’язків за договором оренди.

12. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на виготовлення 
звіту про незалежну оцінку майна.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону.

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

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, кімн. 216, на 22-й календар-
ний день від дня публікації інформації в газеті «Відомості прива-
тизації» об 11.00.

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий день, 
то днем проведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи 
святковими днями робочий день.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – 15-й календарний 
день від дня публікації цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».

Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
заяву про участь у конкурсі;
документи, визначені наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про за-

твердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укла-
дання договору оренди державного майна»;

відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвід-

чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено спра-
ву про банкрутство;

 б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної 
особи як суб’єкта підприємницької діяльності (для об’єктів І – VІ); деклара-
цію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта 
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; 

зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу, та виконання зобов’язання 
щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються до проекту 

договору оренди (для об’єктів ІІ – VІІ); зобов’язання (пропозиції) щодо 
виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції, які відображаються 
у проекті договору оренди (для об’єкта І).

Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) 
подаються супровідним листом в окремо запечатаному конверті з написом 
«На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу, або за підписом на 
зворотному боці конверта (для фізичних осіб, які працюють без печатки).

Учасник конкурсу повинен письмово попередити про засоби зв’язку 
з ним (поштова адреса, контактний та мобільний телефон).

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. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної пла-
ти завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх 
розташування.

Документи приймаються за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв 
ВВВ, 3а, РВ ФДМУ по Луганській області. 

За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: 58-02-56, 
58-01-65, 53-85-43.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про проведення конкурсів 

на право оренди державного майна
�� І. Назва об’єкта: частини вбудованих приміщень загальною 

площею 3,0 м2 на першому та другому поверхах дев’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку № 1.

Адреса: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Краснооктябрська, 16.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 30.06.10 

– 5 240,00 грн.
Початковий розмір орендної плати становить 52,94 грн. без 

урахування ПДВ (базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, 
орендна ставка 1,5 м2 – 9 %; 1,5 м2 – 15 %).

�� ІІ. Назва об’єкта: частини вбудованих приміщень загальною 
площею 3,0 м2 на першому та другому поверхах дев’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку № 3.

Адреса: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Краснооктябрська, 12.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 30.06.10 –

 5 240,00 грн.
Початковий розмір орендної плати становить 52,94 грн. без 

урахування ПДВ (базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, 
орендна ставка 1,5 м2 – 9 %; 1,5 м2 – 15 %).

 ��ІІІ. Назва об’єкта: частини вбудованих приміщень загальною 
площею 4,8 м2 на першому та третьому поверхах п’ятиповерхової 
будівлі гуртожитку № 4.

Адреса: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Ленінградська, 45.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 30.06.10 – 

8 380,00 грн.
Початковий розмір орендної плати становить 92,58 грн. без 

урахування ПДВ (базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, 
орендна ставка 1,5 м2 – 9 %; 3,3 м2 – 15 %).

��ІV. Назва об’єкта: частини вбудованих приміщень загальною 
площею 3,3 м2 на першому та другому поверхах чотириповерхової 
будівлі гуртожитку № 5.

Адреса: Луганська обл., м. Алчевськ, вул. Фрунзе, 37.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 30.06.10 – 

5 900,00 грн.
Початковий розмір орендної плати становить 60,96 грн. без 

урахування ПДВ (базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, 
орендна ставка 1,5 м2 – 9 %; 1,8 м2 – 15 %).

Підприємство, на балансі якого перебувають об’єкти оренди І, ІІ, ІІІ, 
ІV: Донбаський державний технічний університет (ідент. код за ЄДРПОУ 
02070708, Луганська обл., м. Алчевськ, просп. Леніна, 16).

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єктів оренди І, ІІ, ІІІ, ІV порівняно з початковою орендною 
платою за базовий місяць – серпень 2010 року (без урахування ПДВ), яка 
становить по об’єктах: І, ІІ – 52,94 грн., ІІІ – 92,58 грн., ІV – 60,96 грн. 

2. Рекомендоване використання для об’єктів: І, ІІ – розміщення тор-
говельних автоматів, що відпускають продовольчі товари (1,5 м2), та роз-
міщення пральних машин (1,5 м2); ІІІ – розміщення торговельних автома-
тів, що відпускають продовольчі товари (1,5 м2), та розміщення пральних 
машин (3,3 м2); ІV – розміщення торговельних автоматів, що відпускають 
продовольчі товари (1,5 м2), та розміщення пральних машин (1,8 м2). 

3. На підтвердження зобов’язання і на забезпечення його виконання 
переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропо-
нованої ним суми місячної орендної плати протягом місяця з моменту 
підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню 
в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.

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

5. Ефективне використання орендованого майна за цільовим при-
значенням.

6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожеж-
ної безпеки.

7. Своєчасне здійснення поточного та інших видів ремонту орендо-
ваного майна.

8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
9. Забезпечення страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж 

його оціночна вартість.
10. Заборона суборенди орендованого майна.
11. Строк дії договору оренди – 2 роки 364 дні з подальшою про-

лонгацією згідно з чинним законодавством України за умови виконання 
орендарем своїх обов’язків за договором.

12. Переможець конкурсу компенсує заявнику витрати на проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди.

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

Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Луганській області за адре-
сою: м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а, на 34-й календарний день 
починаючи з дня, наступного за днем публікації цієї інформації в 
газеті «Відомості приватизації», о 10.00 у каб. № 216. 

У разі якщо дата проведення конкурсу припадає на неробочий чи 
святковий день, то днем проведення конкурсу вважається наступний за 
вихідними чи святковими днями робочий день.

Прийняття документів на конкурс – протягом 23 днів починаючи з 
дня, наступного за днем публікації цієї інформації в газеті «Відомості 
приватизації».

Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд комісії:
1) заяву про участь у конкурсі;
2) документи, визначені наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про за-

твердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укла-
дання договору оренди майна, що належить до державної власності»;

3) відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвід-

чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено спра-
ву про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що 
посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформле-
ну довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про 
реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; 
декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку;

4) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додат-
кові пропозиції, які відображаються у проекті договору оренди.

Конкурсні пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної пла-
ти) та інші матеріали учасники конкурсу подають супровідним листом в 
окремому конверті з написом «На конкурс на право оренди», запечата-
ному печаткою учасника конкурсу, або за підписом на зворотному боці 
конверта (для фізичних осіб, які працюють без печатки).

Учасник конкурсу повинен письмово повідомити про засоби зв’язку з 
ним (поштова адреса, контактний та мобільний телефони). 

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповнова-
жені особи учасників конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо 
розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному 
непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за 
участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо 

розміру орендної плати завершується за 10 хвилин до початку про-
ведення конкурсу.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх 
розташування. 

Документи приймаються за адресою: 91000, м. Луганськ, пл. Героїв 
ВВВ, 3а, РВ ФДМУ по Луганській області (каб. № 206). 

За додатковою інформацією слід звертатися за тел.: 58-02-56, 
58-01-65, 53-85-43.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Луганській області про результати конкурсів 

на право оренди державного майна 
Членами конкурсних комісій РВ ФДМУ по Луганській області за під-

сумками засідань конкурсних комісій на право оренди державного май-
на, проведених за період з 01.09.10 до 30.09.10, були прийняті рішення 
укласти договори оренди державного майна: 

Дата 
прове-
дення 

конкурсу

Об’єкт оренди (назва,
 юридична адреса)

Площа 
об’єкта 
оренди 

( м2)

Балансоутри-
мувач об’єкта 

оренди

Переможець 
конкурсу або 
фізична особа 

підприємець чи 
юридична особа, 
з якою прийнято 
рішення укласти 
договір оренди

01.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на першому поверсі чотирипо-
верхової будівлі учбового корпусу 
№ 1 за адресою: м. Луганськ, вул. 
Оборонна, 2

2,0 Державний заклад 
«Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка» 

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Лушпай М. Г. 

06.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на першому поверсі триповерхової 
будівлі поштамту за адресою: м. 
Луганськ, вул. П’ятьоркіна, 8

9,0 Луганська 
дирекція УДППЗ 
«Укрпошта»

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Капша І. І. 

06.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на першому поверсі триповерхової 
будівлі поштамту за адресою: м. 
Луганськ, вул. П’ятьоркіна, 8 

9,0 Луганська 
дирекція УДППЗ 
«Укрпошта»

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Мельник В. Ф. 

06.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на першому поверсі триповерхової 
будівлі учбового корпусу № 1 
за адресою: м. Стаханов, вул. 
Леніна, 20 

22,0 Стахановський 
промислово-
економічний 
технікум 

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Семенова Т. М.

08.09.10 Частина вбудованого нежитлового 
приміщення холу на першому 
поверсі триповерхової будівлі 
учбового корпусу № 1 за адресою: 
Луганська обл., м. Свердловськ, 
вул. Пирогова, 9

2,0 Свердловський 
професійний 
гірничий ліцей 

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Василенко Н. В.

17.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на першому поверсі двоповерхової 
будівлі АПК № 1 за адресою: 
Луганська обл., м. Красний Луч -8 

43,6 ВП «Шахта 
«Міусинська» ДП 
«Донбасантрацит»

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Смішко І. В.

17.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на першому поверсі двоповерхової 
частини чотириповерхової будівлі 
АПК за адресою: смт Ювілейне, м. 
Луганськ, вул. Бондаренко, 1 

48,0 Відокремлений 
підрозділ 
Шахтоуправління 
«Луганське» ДП 
«Луганськвугілля»

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Удовенко Р. О.

17.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на третьому поверсі триповерхової 
адміністративної будівлі за 
адресою: Луганська обл., м. 
Антрацит, вул. Петровського, 59а

15,1 Головне 
управління 
статистики у 
Луганській області

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Рябова Л. В.

20.09.10 Нежитлові вбудовані приміщення в 
будівлях навчальних корпусів № 1, 
2, 3 за адресою: м. Луганськ, вул. 
Оборонна, 2

10,0 Державний заклад 
«Луганський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка»

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Кобзар Л. Г.

20.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на четвертому поверсі 
чотириповерхової адміністративної 
будівлі за адресою: м. Луганськ, 
вул. Дзержинського, 35 

21,1 Головне 
управління 
статистики у 
Луганській області

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Козирєва Ю. Г.

22.09.10 Нежитлове вбудоване приміщення 
на першому поверсі двоповерхової 
адміністративної будівлі за 
адресою: м. Луганськ, кв. 
Волкова, 14а

10,8 Державна 
податкова 
інспекція в 
Жовтневому 
районі у м. 
Луганську

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Нескоромна 
Е. А. 

22.09.10 Частина вбудованого нежитлового 
приміщення холу на третьому 
поверсі шестиповерхової 
адміністративної будівлі за 
адресою: Луганська обл., м. 
Алчевськ, вул. Горького, 47

6,0 Алчевська 
об’єднана 
державна 
податкова 
інспекція

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Запасник О. Є. 

24.09.10 Частина вбудованого нежитлового 
приміщення на другому поверсі 
п’ятиповерхової будівлі учбового 
корпусу № 2 за адресою: м. 
Луганськ, кв. 50-річчя Оборони 
Луганська, 1з

1,0 Луганський 
державний 
медичний 
університет

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Бондаренко 
П. О.

24.09.10 Вбудовані нежитлові приміщення 
на першому (цокольному) поверсі 
двоповерхової будівлі вокзалу 
станції Збірна за адресою: 
Луганська обл., Лутугинський р-н, 
с-ще Збірне, вул. Вокзальна, 6а

48,4 Луганське буді-
вельно-монтажне 
експлуатаційне 
управління ДП 
«Донецька за-
лізниця»

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Захарець Ю. В.

24.09.10 Частина нежитлового вбудованого 
приміщення холу на першому 
поверсі чотириповерхової 
адміністративної будівлі за 
адресою: Луганська обл., м. 
Стаханов, вул. Тельмана, 51а

18,9 Стахановський 
міський відділ 
ГУМВС України в 
Луганській області

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Піщенюк Р. С.

29.09.10 Частини приміщень, розташовані 
в умивальних кімнатах на другому, 
третьому, четвертому та п’ятому 
поверхах п’ятиповерхової будівлі 
гуртожитку за адресою: 
м. Луганськ, вул. Учбова, 6

4,0 Луганське вище 
професійне 
училище сфери 
послуг

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
 Родовільська 
Г. В. 

29.09.10 Вбудоване нежитлове приміщення 
на другому поверсі будівлі 
«Будинку науки та техніки» за 
адресою: Луганська обл., м. 
Попасна, вул. Первомайська, 42

13,9 Вагонне депо 
Попасна ДП 
«Донецька 
залізниця»

Єдиний заявник 
– фізична особа 
– підприємець 
Лунченко Л. П. 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсів 
на право оренди державного нерухомого майна 

Назва та місце розташування об’єктів:
об’єкт І: нежитлові приміщення загальною площею 33,5 м2 на 

першому поверсі п’ятиповерхової будівлі за адресою: м. Львів, вул. 
Генерала Чупринки, 71, що перебуває на балансі державного підприєм-
ства Державний інститут проектування міст «Містопроект». Орган управ-
ління: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України. 

Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.10 ста-
новить 149 299,00 грн (без ПДВ).

Об’єкт ІІ: нежитлове приміщення площею 14,0 м2 в одноповерхо-
вій прибудові до будівлі складу кисню за адресою: м. Львів, вул. Горо-
доцька, 222, що перебуває на балансі ДП МОУ «Львівський завод збірних 
конструкцій». Орган управління: Міністерство оборони України.

Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.10 ста-
новить 36 862,00 грн (без ПДВ).

Об’єкт ІІІ: частина площі території приміського вокзалу стан-
ції Львів загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. 
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Городоцька,112, що перебуває на балансі ВП «Вокзал станції Львів» 
ДТГО «Львівська залізниця». Орган управління: Міністерство транспор-
ту та зв’язку України.

Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.10 ста-
новить 74 250,00 грн (без ПДВ).

Об’єкт ІV: нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 
36,20 м2 в одноповерховій будівлі прохідної (А-1), яка розташована 
за адресою: м. Львів, вул. Кривоноса, 6 та перебуває на балансі ДП НДІ 
«Система». Орган управління: Державний комітет України з питань тех-
нічного регулювання та споживчої політики.

Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.10 ста-
новить 149 523,00 грн (без ПДВ).

Об’єкт V: нежитлове приміщення загальною площею 27,9 м2 на 
п’ятому поверсі п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу ДП 
ДІПМ «Містопроект» за адресою: м. Львів, вул. Г.Чупринки, 71, що перебуває 
на балансі ДП Державний інститут проектування міст «Місто проект». Орган 
управління: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.

Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.10 ста-
новить 119 913,00 грн (без ПДВ).

Об’єкт VІ: частина приміщення № 96 коридору на другому повер-
сі чотириповерхової будівлі (літ. А4) учбового корпусу загальною 
площею 3,0 м2 за адресою: м. Львів, вул. Вороного, 6, що перебуває 
на балансі Львівського державного коледжу легкої промисловості. Орган 
управління: Міністерство освіти і науки України.

Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.10 ста-
новить 18 674,00 грн (без ПДВ).

Об’єкт VІІ: частина нежитлового вбудованого приміщення на 
цокольному поверсі 13-поверхової адміністративної будівлі за-
гальною площею 12,0 м2, яка розташована за адресою: м. Львів, вул. 
Стрийська, 35 та перебуває на балансі ДП «Управління по експлуатації 
адміністративних будинків податкових органів Львівської області». Орган 
управління: Державна податкова адміністрація України.

Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.05.10 ста-
новить 39 720,00 грн (без ПДВ).

Основні умови проведення конкурсів:
для об’єкта І:
Умова 1. Використання орендованого майна – розміщення фінансової 

установи (відділення банку).
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 3 754,63 

грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2010 року вихо-
дячи із вартості майна – 149 299,00 грн. без ПДВ, визначеної у звіті про 
незалежну оцінку майна на 31.05.10. 

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – серпень 2010 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб-
оренду.

Умова 5. Строк оренди – два роки 364 дні. 
Умова 6. Укладення договору страхування орендованого майна на 

користь балансоутримувача та надання орендодавцю та балансоутри-
мувачу копії договору страхування орендованого майна.

Умова 7. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна 
договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого майна, плати податку за землю та надання комунальних 
послуг орендарю.

Умова 8. Компенсація переможцем конкурсу в місячний строк з мо-
менту укладення договору оренди витрат ініціатора проведення конкурсу 
на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди згідно з поданим дого-
вором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення 
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів. 

Для об’єкта ІІ:
Умова 1. Використання орендованого майна – розміщення торговель-

ного об’єкта з продажу непродовольчих товарів.
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 556,21 

грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2010 року вихо-
дячи із вартості майна – 36 862,00 грн. без ПДВ, визначеної у звіті про 
незалежну оцінку майна на 31.05.10. 

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – червень 2010 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб-
оренду.

Умова 5. Строк оренди – два роки 364 дні. 
Умова 6. Укладення договору страхування орендованого майна.
Умова 7. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна 

договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого майна, плати податку за землю та надання комунальних 
послуг орендарю.

Умова 8. Погодження продовження строку дії договору оренди з ор-
ганом, уповноваженим управляти державним майном.

Умова 9. Компенсація переможцем конкурсу, в місячний термін з мо-
менту укладення договору оренди, витрат ініціатора проведення конкурсу 
на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди згідно з поданим дого-
вором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення 
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів. 

Для об’єкта ІІІ: 
Умова 1. Використання орендованого майна – розміщення торго-

вельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підак-
цизної групи.

Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 500,94 
грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2010 р. виходячи 
із вартості майна – 74 250 грн. без ПДВ, визначеної у звіті про незалежну 
оцінку майна на 31.07.10. 

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – серпень 2010 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб-
оренду.

Умова 5. Строк оренди – два роки 364 дні. 
Умова 6. Укладення договору страхування орендованого майна. 
Умова 7. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна 

договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого майна, плати податку за землю та надання комунальних 
послуг орендарю. 

Умова 8. Погодження з балансоутримувачем та органом, уповнова-
женим управляти державним майном, внесення змін та доповнень щодо 
продовження терміну дії договору оренди, здійснення невід’ємних по-
ліпшень орендованого майна.

Умова 9. У випадку здійснення реконструкції та ремонту орендованого 
майна та у разі необхідності задіяння орендованого майна для потреб за-
лізниці орендар зобов’язується на вимогу орендодавця за наявності звер-
нення балансоутримувача достроково припинити дію договору оренди та в 
місячний термін з дня попередження звільнити орендоване майно.

Умова 10. Компенсація переможцем конкурсу в місячний термін піс-
ля укладення договору оренди витрат ініціатора проведення конкурсу на 
здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди згідно з поданим догово-
ром про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення 
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів. 

Для об’єкта ІV:  
Умова 1. Початковий розмір орендної плати становить 2 265,22 

грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2010 р. виходячи 
із вартості майна – 149 523 грн. без ПДВ, визначеної у звіті про незалежну 
оцінку майна на 30.06.10. 

Умова 2. Використання орендованого майна: розміщення об’єкта з 
продажу непродовольчих товарів.

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – серпень 2010 року.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації, передачі в суборенду. 
Умова 5. Строк оренди – два роки 364 дні. 
Умова 6.Укладення договору страхування орендованого майна. 
Умова 7. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна 

договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого майна, плати податку за землю та надання комунальних 
послуг орендарю.

Умова 8. Компенсація переможцем конкурсу в місячний термін з мо-
менту укладення договору оренди витрат ініціатора проведення конкурсу 
на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди згідно з поданим дого-
вором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення 
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів. 

Для об’єкта V:  
Умова 1. Початковий розмір орендної плати становить 1 507,81 

грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2010 р. виходячи 
із вартості майна – 119 913 грн. без ПДВ, визначеної у звіті про незалежну 
оцінку майна на 31.05.10.

Умова 2. Використання орендованого майна: розміщення офіса.
Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 

за базовий місяць оренди – серпень 2010 р.
Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб-

оренду.
Умова 5. Строк оренди – 2 роки 364 дні. 

Умова 6. Укладення договору страхування орендованого майна. 
Умова 7. Погодження продовження терміну дії договору оренди з ор-

ганом, уповноваженим управляти державним майном.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна 

договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання 
орендованого майна, плати податку за землю та надання комунальних 
послуг орендарю.

Умова 9. Компенсація переможцем конкурсу в місячний термін з мо-
менту укладення договору оренди витрат ініціатора проведення конкурсу 
на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди згідно з поданим дого-
вором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення 
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів. 

Для об’єкта VІ:  
Умова 1. Початковий розмір орендної плати становить 139,12 

грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2010 р. виходячи 
із вартості майна – 18 674 грн. без ПДВ, визначеної у звіті про незалежну 
оцінку майна на 31.07.10.

Умова 2. Використання орендованого майна: 2,5 м2 – розміщення 
ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопію-
вання документів; 0,5 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу 
непродовольчих товарів.

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – серпень 2010 р.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб-
оренду.

Умова 5. Строк оренди – 2 роки 364 дні. 
Умова 6. Укладення договору страхування орендованого майна. 
Умова 7. Погодження продовження терміну дії договору оренди з ор-

ганом, уповноваженим управляти державним майном.
Умова 8. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 

про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна, плати податку за землю та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 9. Компенсація переможцем конкурсу в місячний термін з мо-
менту укладення договору оренди витрат ініціатора проведення конкурсу 
на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди згідно з поданим дого-
вором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення 
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів. 

Для об’єкта VІІ:  
Умова 1. Використання орендованого майна: розміщення фінансової 

установи (відділення банку).
Умова 2. Початковий розмір орендної плати становить 998,89 

грн. без ПДВ за базовий місяць оренди – серпень 2010 р. виходячи 
із вартості майна – 39 720,0 грн. без ПДВ, визначеної у звіті про неза-
лежну оцінку майна на 31.05.10.

Умова 3. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати 
за базовий місяць оренди – серпень 2010 р.

Умова 4. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суб-
оренду.

Умова 5. Строк оренди – 2 роки 364 дні. 
Умова 6. Укладення договору страхування орендованого майна.
Умова7. Укладення з балансоутримувачем орендованого майна до-

говору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орен-
дованого майна та надання комунальних послуг орендарю.

Умова 8. Компенсація переможцем конкурсу в місячний термін з мо-
менту укладення договору оренди витрат ініціатора проведення конкурсу 
на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди згідно з поданим дого-
вором про проведення незалежної оцінки та копією платіжного доручення 
з відміткою обслуговуючого банку про сплату коштів.

Конкурси будуть проведені в РВ ФДМУ по Львівській області 
(79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, каб. 25) через 22 кален-
дарних дні з наступного дня після опублікування інформаційного 
повідомлення про проведення конкурсу в газеті «Відомості прива-
тизації» по об’єктах: І о 10.00, ІІ о 10.30, ІІІ об 11.00, ІV об 11.30, V 
о 12.00, VІ о 14.30, VІІ о 15.00.

Термін прийняття заяв та інших матеріалів, що визначені п. 9 Порядку 
проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного 
майна, затвердженого наказом ФДМУ від 13.10.04 № 2149, – протягом 12 
календарних днів з наступного дня після опублікування цієї інформації.

Ознайомитися з об’єктами можна в робочі дні за місцем їх розта-
шування.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії:

заяву про участь у конкурсі, в якій повідомляє про засоби зв’язку з 
ним, проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завіре-
ний печаткою (за наявності), та комплект документів, визначених нака-
зом ФДМУ від 14.11.05 № 2975, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 16.01.06 за № 29/11903 «Про затвердження Переліку документів, 
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що 
належить до державної власності»;

відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 9.2 Поряд-
ку, а саме:

а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчу-
ють повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника кон-
курсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довід-
ку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію 
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про 
доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

конкурсні пропозиції:
а) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (крім 

пропозицій щодо розміру орендної плати), які відображаються у проекті 
договору оренди;

б) пропозиції щодо розміру орендної плати подаються окремо в кон-
верті на конкурсі, про що орендодавець повідомляє учасника конкурсу 
протягом одного робочого дня після включення його до списку учасників 
конкурсу тими засобами зв’язку, які обрав учасник конкурсу; 

в) додаткові пропозиції до договору оренди, у тому числі щодо по-
ліпшення орендованого майна;

г) пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія 
тощо відображаються у проекті договору оренди).

Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На 
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін прийняття заяв – 12-й календарний день з наступного 
дня після опублікування інформаційного повідомлення.

Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стріль-
ців, 3, у РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 05).

Додаткову інформацію можна отримати у відділі з питань оренди 
РВ ФДМУ по Львівській області (каб. 25) або за тел.: (032) 261-62-04, 
272-49-00, 272-50-07.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Львівській області про результати проведених 
конкурсів на право оренди нерухомого державного майна 

Конкурс проведено 16.09.10.
За результатами проведених конкурсів конкурсними комісіями при-

йнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Львівській області договорів 
оренди нерухомого державного майна по об’єктах оренди:

вбудованих нежитлових приміщенях № 82-87 загальною площею 
77,1 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі за адресою: м. Львів, 
вул. Замарстинівська, 7, що перебуває на балансі Головного управління 
статистики у Львівській області, з єдиним заявником – ДП «Центр дер-
жавного земельного кадастру»;

нежитлових вбудованих приміщеннях загальною площею 164,74 м2 на 
першому поверсі двоповерхової виробничої будівлі за адресою: м. Львів, 
вул. Винниченка, 30, що перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний 
інститут метрології вимірювальних і управляючих систем», з єдиним за-
явником – приватним підприємством «АФГ».

Конкурс проведено 23.09.10.
За результатами проведених конкурсів конкурсними комісіями при-

йнято рішення про укладення РВ ФДМУ по Львівській області договорів 
оренди нерухомого державного майна по об’єктах оренди:

нежитловому приміщенню площею 16,3 м2 на п’ятому поверсі вось-
миповерхової адміністративної будівлі за адресою: м. Львів, вул. Лис-
топадового Чину, 22, що перебуває на балансі ВП «Львівська дирекція 
залізничних перевезень» ДТГО «Львівська залізниця», з єдиним заявни-
ком – ПП «Карпати-Транс-Логістика»;

частині даху площею 82,0 м2 восьмиповерхової будівлі поліклініки за 
адресою: м. Львів, вул. Повітряна, 99, що перебуває на балансі Держав-
ного закладу «Дорожня поліклініка ДТГО «Львівська залізниця», з єдиним 
заявником – ПрАТ «МТС Україна»;

нежитловому вбудованому приміщенню площею 26,9 м2 на другому 

поверсі триповерхової адміністративної будівлі за адресою: м. Львів, вул. 
Кривоноса, 4, що перебуває на балансі ДП «Науково-дослідний інститут 
метрології вимірювальних і управляючих систем», з єдиним заявником – 
Львівським обласним осередком Всеукраїнської громадської організації 
«Товариства українських офіцерів».

Конкурс проведено 29.09.10.
За результатами проведеного конкурсу конкурсною комісією прийнято 

рішення про укладення РВ ФДМУ по Львівській області договору оренди не-
рухомого державного майна – групи інвентарних об’єктів колишнього табо-
ру «Ластівка», а саме: спальні корпуси № 1, 2 (Ж) (інв. № 0003086); спальний 
корпус № 3 (Є) (інв. № 0003087); ізолятор для хворих (Г) (інв. № 0003090); 
їдальня (А) (інв. № 0003091, 0003103); гуртожиток для обслуговуючого 
персоналу (Б) (інв. № 0003088); павільйон – піонерська кімната (Д) (інв. 
№ 0003089); господарський корпус (З) (інв. № 0003092; 0000104); мета-
левий павільйон «Юг» (Е) та котельня (Е1) (інв. № 0003095); напівпідземне 
овочесховище (Л) (інв. № 0003093); сміттєзбірник (Ї) (інв. № 0003094); бу-
динок для проживання обслуговуючого персоналу (В); прохідна (І); гараж 
(Н); електрична підстанція (О); роздягальня (П); склад (Р); картоплечистка 
(М) – загальною площею 1785,1 м2; вбиральня (Т) (інв. № 0003096); вби-
ральня (К) (інв. № 0003097); вбиральня (С) (інв. № 0003098); басейн (У) (інв. 
№ 0038111); ємність для солярки (7) (інв. № 0037289); пішохідні доріжки (I) 
(інв. № 0003108, 0003107); зовнішні сходи (8) (інв. № 0003105); дощостоки 
(9) (інв. № 0003106); вигрібна яма (10) (інв. № 0003102); огорожа (3) (інв. 
№ 0003110); огорожа (4), огорожа (5), огорожа (6) (інв. № 0003109); во-
рота з хвірткою (1); ворота (2); водонагрівний котел КЧ-1(інв. № 0022762); 
звукові колонки (інв. № 0023970), вартість яких була вилучена з вартості 
цілісного майнового комплексу ДП «Львівприлад» в процесі приватизації, 
розташованих за адресою: м. Львів, смт Брюховичі, вул. Лікарська, 25, з 
єдиним заявником – ТОВ «Брюховецький гай».

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсів 
на право укладення договорів оренди державного майна

��І. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме майно 
– нежитлові приміщення площею 31 м2 за адресою: вул. Ювілейна, 
буд. 89, м. Баштанка, Миколаївська обл. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Миколаївській 
області.

Орган управління майном: Державний комітет статистики України. 
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду,– 25 866 грн. 

без ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 387,22 грн. без 

ПДВ за базовий місяць (липень 2010 р.) при використанні орендова-
ного майна під розміщення автомагазину.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – липень 2010 року, яка без урахування ПДВ 
становить 387,22 грн. 

2. Використання орендованого майна під розміщення автомагазину.
3. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
4. Термін дії договору оренди – до 31.12.10. 
5. Продовження терміну дії договору з урахуванням норм законодав-

ства, чинними на момент закінчення договору оренди.
6. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 

15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
7. Внесення завдатку розміром не менше тримісячної орендної плати 

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

8. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

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

10. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення до-
говору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутри-
мувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб 
увесь строк оренди майно було застрахованим.

11. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення неза-
лежної оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу про-
тягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.

��2. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме май-
но – нежитлове приміщення першого поверху триповерхової ад-
міністративної будівлі площею 20 м2 за адресою: вул. Космонавтів, 
61, м. Миколаїв. 

Балансоутримувач: МФ ДП «Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».

Орган управління майном: Міністерство з питань житлово-
комунального господарства України. 

Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду,– 49 056 грн. 
без ПДВ.

Початковий розмір орендної плати становить 611,97 грн. без 
ПДВ за базовий місяць (липень 2010 р.) при використанні орендова-
ного майна для розміщення офіса.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – липень 2010 року, яка без урахування ПДВ 
становить 611,97 грн. 

2. Використання орендованого майна для розміщення офіса.
3. Заборона приватизації 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 розміром не менше 3-місячної орендної плати 

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

7. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи 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 договору 
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 неза-
лежної оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу про-
тягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди. 

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі;
2) документи, визначені наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про 

затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для 
укладення договору оренди державного майна», крім позицій 1, 2, 5, 6, 
7, 8, 16 і 24 Переліку;

3) відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвід-

чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів, звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено спра-
ву про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що 
посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформле-
ну довіреність, видану представнику фізичної особи, свідоцтво про 
реєстрацію фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності, де-
кларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію 
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника 
єдиного податку.

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної 

плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу, надаються 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 
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за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській 
області, 6-й поверх, кімн. 24-27. 

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 7 календарних 
днів до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з дати публі-
кації з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону в конференц-залі РВ ФДМУ по Ми-
колаївській області за адресою: м. Миколаїв вул. Чкалова, 20, 6-й 
поверх, початок об 11.00.

Ознайомитись з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх 
розташування.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у від-
ділі оренди державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській 
області або за тел.: (0512) 47-04-18, 47-03-76, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про проведення конкурсів 

на право укладення договорів оренди державного майна
��І. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме майно 

– нежитлова будівля площею 395,5 м2 за адресою: вул. Знам’янська, 
37, м. Миколаїв. 

Балансоутримувач: ДП «Миколаївський авіаремонтний завод 
«НАРП».

Орган управління майном: Міністерство оборони України. 
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, – 132 924 грн. 

без ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 3 523,03 грн. без 

ПДВ за базовий місяць (серпень 2010 р.) при використанні орендо-
ваного майна під розміщення АТС-20.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – серпень 2010 р., яка без урахування ПДВ 
становить 3 523,03 грн.

2. Використання орендованого майна з метою розміщення АТС-20.
3. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 

15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
5. Внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати 

протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди, який вноситься 
в рахунок плати за три останні місяці оренди.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи пожежної безпеки.

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

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

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

��ІІ. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме май-
но – частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі 
учбового корпусу № 2 площею 109,1 м2 – буфет та частина не-
житлових вбудованих приміщень першого поверху будівлі гурто-
житку № 2 площею 440,3 м2 – їдальня за адресою: вул. Пушкінська, 
71, м. Миколаїв. 

Балансоутримувач: Миколаївський технікум залізничного транспорту 
ім. Академіка В. М. Образцова.

Орган управління майном: Міністерство транспорту та зв’язку України. 
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, – 923 120 грн. 

без ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 4 615,60 грн. без 

ПДВ за базовий місяць (липень 2010 р.) при використанні орендо-
ваного майна з метою розміщення їдальні та буфету, які не здійснюють 
продаж товарів підакцизної групи.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – липень 2010 р., яка без урахування ПДВ ста-
новить 4 615,60 грн.

2. Використання орендованого майна з метою розміщення їдальні та 
буфету, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи.

3. Термін дії договору оренди – 2 роки 364 дні.
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 

15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
5. Внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати 

протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди, який вноситься 
в рахунок плати за три останні місяці оренди.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи пожежної безпеки.

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

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

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

��ІІІ. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме майно 
– нежитлове приміщення першого поверху триповерхової адміні-
стративної будівлі площею 14 м2 за адресою: вул. Космонавтів, 61, 
м. Миколаїв. 

Балансоутримувач: МФ ДП «Державний науково-дослідний та 
проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».

Орган управління майном: Міністерство з питань житлово-
комунального господарства України. 

Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, – 34 938 грн. 
без ПДВ.

Початковий розмір орендної плати становить 348,68 грн. без 
ПДВ за базовий місяць (липень 2010 р.) при використанні орендова-
ного майна для розміщення архівно-складського приміщення.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – липень 2010 року, яка без урахування ПДВ 
становить 348,68 грн. 

2. Використання орендованого майна для розміщення архівно-
складського приміщення.

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 розміром не менше 3-місячної орендної плати 

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

7. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи 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 договору 
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 неза-
лежної оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу про-
тягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди. 

��VІ. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме майно 
– частина нежитлового вбудованого приміщення другого поверху 
двоповерхової будівлі площею 9 м2 за адресою: вул. Молодогвардій-
ська, 45, м. Вознесенськ, Миколаївська обл. 

Балансоутримувач: Управління Державної автомобільної інспекції 
УМВС України в Миколаївській області.

Орган управління майном: Міністерство внутрішніх справ України. 
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, – 8 500 грн. без 

ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 212,50 грн. без 

ПДВ за базовий місяць (липень 2010 р.) при використанні орендова-
ного майна з метою приймання платежів від населення.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – липень 2010 р., яка без урахування ПДВ 
становить 212,50 грн.

2. Використання орендованого майна з метою приймання платежів 
від населення.

3. Термін дії договору оренди – до 01.01.11.
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 

15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
5. Внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати 

протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди, який вноситься 
в рахунок плати за три останні місяці оренди.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи пожежної безпеки.

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

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

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

��V. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме майно 
– частина холу першого поверху двоповерхової адміністративної 
будівлі площею 8,5 м2 за адресою: вул. Вознесенська, 73а, м. Перво-
майськ, Миколаївська обл. 

Балансоутримувач: Управління Державної автомобільної інспекції 
УМВС України в Миколаївській області.

Орган управління майном: Міністерство внутрішніх справ України. 
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, – 8 000 грн. без 

ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 200,00 грн. без 

ПДВ за базовий місяць (липень 2010 р.) при використанні орендова-
ного майна з метою приймання платежів від населення.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – липень 2010 р., яка без урахування ПДВ 
становить 200,00 грн.

2. Використання орендованого майна з метою приймання платежів 
від населення.

3. Термін дії договору оренди – до 01.01.11.
4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 

15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
5. Внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати 

протягом 30 днів з моменту укладення договору оренди, який вноситься 
в рахунок плати за три останні місяці оренди.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи пожежної безпеки.

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

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

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

��VІ. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме майно 
– нежитлові приміщення площею 72,5 м2 за адресою: вул. Радянської 
Армії, буд. 18, смт Доманівка, Миколаївська обл. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Миколаївській 
області.

Орган управління майном: Державний комітет статистики України. 
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, – 66 500 грн. 

без ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 831,25 грн. без 

ПДВ за базовий місяць (липень 2010 р.) при використанні орендова-
ного майна під розміщення офіса.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – серпень 2010 року, яка без урахування ПДВ 
становить 831,25 грн. 

2. Використання орендованого майна під розміщення офіса.
3. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
4. Термін дії договору оренди – до 31.12.10. 
5. Продовження терміну дії договору з урахуванням норм законодав-

ства, чинних на момент закінчення договору оренди.
6. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 

15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
7. Відсутність у потенційного орендаря на дату подання документів на 

участь у конкурсі заборгованості по договорах оренди державного майна
8. Внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати 

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

9. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

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

11. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення до-
говору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутри-
мувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб 
увесь строк оренди майно було застрахованим.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення неза-
лежної оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу про-
тягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.

��VІІ. Назва та місцезнаходження об’єкта оренди: нерухоме майно 
– нежитлові приміщення площею 57,3 м2 за адресою: вул. Ювілейна, 
буд. 89, м. Баштанка, Миколаївська обл. 

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Миколаївській 
області.

Орган управління майном: Державний комітет статистики України. 
Ринкова вартість майна, що пропонується в оренду, – 47 812 грн. 

без ПДВ.
Початковий розмір орендної плати становить 604,82 грн. без 

ПДВ за базовий місяць (липень 2010 р.) при використанні орендова-
ного майна під розміщення офіса.

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

використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць оренди – серпень 2010 року, яка без урахування ПДВ 
становить 604,82 грн. 

2. Використання орендованого майна під розміщення офіса.
3. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
4. Термін дії договору оренди – до 31.12.10. 
5. Продовження терміну дії договору з урахуванням норм законодав-

ства, чинних на момент закінчення договору оренди.
6. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 

15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції. 
7. Відсутність у потенційного орендаря на дату подання документів на 

участь у конкурсі заборгованості по договорах оренди державного майна
8. Внесення завдатку розміром не менше 3-місячної орендної плати 

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

9. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

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

11. Страхування орендарем протягом місяця з дати укладення до-
говору оренди державного нерухомого майна на користь балансоутри-
мувача. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб 
увесь строк оренди майно було застрахованим.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на проведення неза-
лежної оцінки та публікації в місцевій пресі про проведення конкурсу про-
тягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди.

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі;
2) документи, визначені наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про 

затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для 
укладення договору оренди державного майна», крім позицій 1, 2, 5, 6, 
7, 8, 16 і 24 Переліку;

3) відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвід-

чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено спра-
ву про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію 
фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про до-
ходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Конкурсні пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної 

плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день про-
ведення конкурсу, надаються 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 
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, РВ ФДМУ по Миколаївській 
області, 6-й поверх, кімн. 24-27. 

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за 7 календарних 
днів до початку проведення конкурсу.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів з дати публі-
кації з використанням відкритості пропонування розміру орендної 
плати за принципом аукціону в конференц-залі РВ ФДМУ по Ми-
колаївській області за адресою: м. Миколаїв вул. Чкалова, 20, 6-й 
поверх, початок об 11.00.

Ознайомитись з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх 
розташування.

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати у від-
ділі оренди державного майна (кімн. 24-27) РВ ФДМУ по Миколаївській 
області або за тел.: (0512) 47-04-18, 47-03-76, 47-89-82 з 9.00 до 18.00 
(крім вихідних).

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Одеській області про проведення конкурсу 
на право укладення договору оренди державного майна

�� І. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, що перебуває на балансі спеціалізованго Одеського санаторію 
«Салют», орган управління – Міністерство праці та соціальної політики 
України.

Назва об’єкта оренди: частина приміщень вестибуля на першому 
поверсі спального корпусу загальною площею 12,9 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. С. Варламова (Пі-
онерська), 28.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 116 383,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць (серпень 2010 р.) 

– 785,20 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди з метою 
розміщення аптечного кіоску, який займається продажем готових лі-
ків, – орендна ставка 8 %; визначена відповідно до вимог чинного за-
конодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: розміщення аптечного кіоску, який займається 

продажем готових ліків.
3. Строк оренди – на 2 роки 11 місяців.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об'єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначен-
ня стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення йому 
про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови від 
укладення договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надан-
ня пропозицій орендної плати, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати 
переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 днів з момен-
ту підписання договору в розмірі місячної орендної плати на розрахунковий 
рахунок Державного казначейства за місцем розташування об’єкта, який під-
лягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за використання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

�� ІІ. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, що перебуває на балансі Державного підприємства «Одеський 
морський торговельний порт», орган управління – Міністерство тран-
спорту та зв’язку України.

Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху 
2-поверховоого будинку (інв. № 072502) загальною площею 83,8 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, Митна площа, 1.
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Вартість об’єкт оренди за незалежною оцінкою – 575 500,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 р. 

становить 7 236,45 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди: 
розміщення офіса (орендна ставка 15 %); визначена відповідно до вимог 
чинного законодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: розміщення офіса.
3. Строк оренди – на 2 роки 11 місяців.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об'єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначен-
ня стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення йому 
про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови від 
укладання договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надан-
ня пропозиції орендної плати, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі спати орендної пла-
ти переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 днів з 
моменту підписання договору в розмірі місячної орендної плати на роз-
рахунковий рахунок Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта, який підлягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за ви-
користання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247.

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

�� ІІІ. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області прово-
дить конкурс на право укладення договору оренди державного не-
рухомого майна, що перебуває на балансі ДП «Державний проектно-
вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту 
«Чорноморндіпроект», орган управління – Державна адміністрація мор-
ського і річкового транспорту.

Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення № 46 
(АТС) на першому поверсі будівлі службово-лабораторного корпусу 
інституту площею 6,0  м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, просп. Шевченка, 12.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 48 008,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010р. ста-

новить 1 207,32 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди: роз-
міщення телекомунікаційної шафи для надання послуг зв’язку(орендна 
ставка 30 %); визначена відповідно до вимог чинного законодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: розміщення телекомунікаційної шафи для на-

дання послуг зв’язку.
3. Строк оренди – на 2 роки 11 місяців.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об'єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначен-
ня стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди 
з орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення 
йому про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови 
від укладення договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір 
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився 
від надання пропозицій орендної плати, але погодився укласти договір 
оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної пла-
ти переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 днів з 
моменту підписання договору в розмірі місячної орендної плати на роз-
рахунковий рахунок Державного казначейства за місцем розташування 
об’єкта, який підлягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за ви-
користання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247.

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

��ІV. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, що перебуває на балансі Інституту післядипломної освіти спеці-
алістів морського і річкового транспорту, орган управління – Державна 
адміністрація морського і річкового транспорту.

Назва об’єкта оренди: частина приміщення вестибуля першого 
поверху 5-поверхової адміністративної будівлі загальною пло-
щею 1,5 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, Канатна, 42.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 18 535,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 р. 

становить 139,84 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди: 
розміщення кавового та снекового апаратів (розміщення торговельних 
автоматів, що відпускають продовольчі товари), орендна ставка 9%; ви-
значена відповідно до вимог чинного законодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: розміщення кавового та снекового апаратів (роз-

міщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари).
3. Строк оренди – на 2 роки 11 місяців.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об'єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначен-
ня стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення йому 
про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови від 
укладання договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надан-
ня пропозицій орендної плати, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної 
плати переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 
днів з моменту підписання договору в розмірі місячної орендної плати 
на розрахунковий рахунок Державного казначейства за місцем об’єкта, 
який підлягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за викорис-
тання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247.

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

��V. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, що перебуває на балансі санаторія МНС України «Одеський», ор-
ган управління – Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та 
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Назва об’єкта оренди: відокремлена частина нежитлового примі-
щення технічного поверху площею 14,09 м2 та ділянка даху площею 
4,832 м2, загальною площею 18,922 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Рибача балка, 3
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 52 800,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 р. 

становить 1 333,17 (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди: роз-
міщення обладнання станції стільникового телефонного зв’язку (орендна 
ставка 30 %); визначена відповідно до вимог чинного законодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: розміщення обладнання станції стільникового 

телефонного зв’язку.
3. Строк оренди – на 2 роки 11 місяців.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об'єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначен-
ня стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення йому 
про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови від 
укладання договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надан-
ня пропозицій орендної плати, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати 
переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 днів з момен-
ту підписання договору в розмірі місячної орендної плати на розрахунковий 
рахунок Державного казначейства за місцем розташування об’єкта, який під-
лягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за використання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247.

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

��VI. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, що перебуває на балансі ДП «Ізмаїльський морський торговель-
ний порт», орган управління – Державна адміністрація морського і річ-
кового транспорту.

Назва об’єкта оренди: відкритий облаштований майданчик на те-
риторії 12 причалу ВВК-2 загальною площею 38,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. 
Щорса, 2.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 15 402,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 р. 

становить 194,45 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди: 
розміщення контейнера (орендна ставка 15 %); визначена відповідно 
до вимог чинного законодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: розміщення контейнера.
3. Строк оренди – на 2 роки 11 місяців.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11.У разі припинення, розірвання Договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначен-
ня стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення йому 
про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови від 
укладення договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надан-
ня пропозицій орендної плати, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати 
переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 днів з мо-
менту підписання договору в розмірі місячної орендної плати на розрахун-
ковий рахунок Державного казначейства за місцем об’єкта, який підлягає 
зарахуванню в рахунок наступних платежів за використання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247.

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

��VII. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, що перебуває на балансі Одеського національного університету ім. 
І. І. Мечникова, орган управління – Міністерство освіти і науки України.

Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху у 
п’ятиповерховій будівлі гуртожитку №4 площею 34,50 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Довженка, 5.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 191 221,25 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць (серпень 2010 р.) – 

806,32 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди – перукарські 
послуги (орендна ставка 5%); визначена відповідно до вимог чинного 
законодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: перукарські послуги.
3. Строк оренди – на один рік.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об'єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначен-
ня стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення йому 
про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови від 
укладення договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надан-
ня пропозицій орендної плати, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати 
переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 днів з момен-
ту підписання договору в розмірі місячної орендної плати на розрахунковий 
рахунок Державного казначейства за місцем розташування об’єкта, який під-
лягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за використання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247.

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

��VIII. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, що перебуває на балансі Головного управління МНС України в 
Одеській області, орган управління – Міністерство України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської катастрофи.

Назва об’єкта оренди: частина площі вестибуля будівлі (реєстро-
вий номер 08588866.1.ПЧМРЖИ001) площею 2,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Прохорівська, 6.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 34 509,67 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць (серпень 2010 р.) 

становить – 871,35 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди 
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з метою розміщення банкомата ПАТ «Імексбанк» (орендна ставка 30 %); 
визначена відповідно до вимог чинного законодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: для розміщення банкомата ПАТ «Імексбанк».
3. Строк оренди – до трьох років.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визнання 
стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про 
переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення йому 
про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови від 
укладення договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надан-
ня пропозицій орендної плати, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати 
переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 днів з момен-
ту підписання договору в розмірі місячної орендної плати на розрахунковий 
рахунок Державного казначейства за місцем розташування об’єкта, який під-
лягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за використання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247.

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

��ІХ. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого 
майна, що перебуває на балансі ДП «Іллічівський морський торговель-
ний порт», орган управління – Державна адміністрація морського і річ-
кового транспорту.

Назва об’єкта оренди: частина холу першого поверху будівлі 
бізнес-центру «Моряк» площею 1,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. 
Леніна, 15.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 7 648,00 грн.
Стартова орендна плата за базовий місяць (серпень 2010 р.) 

становить 193,11 грн. (без ПДВ) при використанні об’єкта оренди: 
розміщення банкомата (орендна ставка 30 %); визначена відповідно до 
вимог чинного законодавства.

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

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Мета використання: розміщення банкомата.
3. Строк оренди – на 2 роки 11 місяців.
4. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати до держав-

ного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, на-
ступного за звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем 
копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу.

5. Належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням.

6. Забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його 
пошкодженню і псуванню, здійснення заходів протипожежної безпеки.

7. Страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з дати укладення 
договору оренди на суму, не меншу, ніж зазначена в звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним 
законодавством. Постійно поновлювати договір страхування таким чи-
ном, щоб увесь строк оренди майно було застраховане.

8. Укласти з балансоутримувачем договір на компенсацію комуналь-
них платежів протягом місяця з дати укладення договору.

9. Зобов’язання орендаря у разі припинення або розірвання договору 
повернути об’єкт оренди у належному стані, не гіршому, ніж на момент пе-
редачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та (або) 
відновити майно, та (або) відшкодувати збитки у разі погіршення стану або 
втрати (повної або часткової) об’єкта оренди з вини орендаря.

10. Право орендодавця за участю балансоутримувача здійснювати 
контроль за станом, цільовим використанням об’єкта оренди та вико-
нанням інших умов договору оренди.

11. У разі припинення, розірвання договору оренди поліпшення 
об’єкта оренди, здійснені орендарем за рахунок власних коштів як з до-
зволу, так і без дозволу орендодавця, які неможливо відокремити від 
об’єкта оренди без заподіяння йому шкоди, є державною власністю і 
компенсації не підлягають.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат на здійснення звіту 
про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначен-
ня стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення 
про переможця конкурсу.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди з 
орендодавцем протягом 20 робочих днів з моменту повідомлення йому 
про визнання його переможцем конкурсу, а у разі його відмови від 
укладення договору оренди (протягом 20 робочих днів) договір оренди 
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надан-
ня пропозицій орендної плати, але погодився укласти договір оренди з 
урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати.

14. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати 
переможець повинен сплатити авансовий платіж протягом 10 днів з момен-
ту підписання договору в розмірі місячної орендної плати на розрахунковий 
рахунок Державного казначейства за місцем розташування об’єкта, який під-
лягає зарахуванню в рахунок наступних платежів за використання майна.

15. Інші умови відповідають умовам Типового договору оренди, за-
твердженого наказом Фонду державного майна України від 23.08.2000 
№ 1774 (у редакції наказу ФДМУ від 09.08.07 № 1329) та зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 27.08.07 за № 98/14247.

Додаткові умови: заборона суборенди, приватизації та переходу пра-
ва власності на орендоване майно третім особам.

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії:

заяву про участь у конкурсі з вказівкою про засоби зв’язку з заяв-
ником;

проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу і завірений 
печаткою (за наявності), та комплект документів, визначений наказом 
ФДМУ від 14.11.05 №2975 «Про затвердження Переліку документів, які 
подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що на-
лежить до державної власності», у тому числі довідку балансоутримувача 
щодо згоди на передачу в оренду;

відомості про учасника конкурсу:
якщо учасник є юридичною особою: документи, що посвідчують повно-

важення представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії уста-
новчих документів; звіт про фінансові результати з урахуванням дебітор-
ської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про 

те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство; зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, 
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу, та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної 
плати (завдаток), включаються до проекту договору оренди;

додаткові пропозиції до договору оренди;
якщо учасник є фізичною особою: копію документа, що посвідчує 

особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, 
видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію фізичної 
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи 
або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого під-
приємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; зобов’язання 
(пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, 
пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення 
конкурсу, та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної 
плати (завдаток), включаються до проекту договору оренди; додаткові 
пропозиції до договору оренди (за наявності).

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та 
чинному законодавству.

Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші 
матеріали учасників конкурсу надаються до регіонального відділення 
у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника 
конкурсу (за наявності), із зазначенням назви об’єкта оренди (адреса, 
площа, балансоутримувач).

Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублі-
кування за адресою: м.Одеса, вул.Велика Арнаутська, 15, кімн. № 1113, 
11-й поверх, щодня з 9.00 до 18.00, по п’ятницях та передсвяткових днях 
з 9.00 до 16.45.

Кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (заяв про 
оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам кон-
курсу) – за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

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

Конкурс буде проведено у РВ ФДМУ по Одеській області (м. Оде-
са, вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн.№503) на 21-й день 
після опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації».

Ознайомитись з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх 
розташування.

Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській об-
ласті за тел.: 731-50-38, 731-40-59.  

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Одеській області про результати конкурсів на право

укладення договорів оренди нерухомого державного майна
За результатами конкурсів, проведених 01.09.10, на право укладення 

договорів оренди державного нерухомого майна:
виділеної частини нежитлового вбудованого приміщення вестибуля 

на першому поверсі 5-поверхової будівлі площею 1,0 м2 за адресою: 
м.Одеса, пл. Олексіївська, 17, що перебуває на балансі Одеського тех-
нікуму залізничного транспорту, комісією прийнято рішення укласти до-
говір оренди з єдиним заявником – ФОП Григорашенко А.Л;

приміщення першого поверху у 3-поверховій будівлі площею 3,6 м2 
та ділянки даху площею 10,0 м2 за адресою: м.Одеса, вул. Князівська, 
5, що перебувають на балансі Державного професійно-технічного на-
вчального закладу «Одеський професійний ліцей морського транспорту», 
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником 
– ПрАТ «МТС Україна»;

частини нежитлового приміщення технічного поверху площею 12,0 м2 
та частини покрівлі площею 0,8 м2 адміністративно-виробничого корпусу 
за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, що перебувають на 
балансі Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укр-
пошта», комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним за-
явником - ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»;

приміщень підвалу в 4-поверховій будівлі учбово-науково-
виробничому центрі ОНУ ім. І. І. Мечникова площею 35,0 м2 за адресою: 
м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 4, що перебувають на балансі Одесь-
кого національного університету ім. І. І. Мечникова, комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – фізичною осо-
бою– підприємцем Завєрюхою Н. Ю.;

нежитлових приміщень першого поверху площею 74,75 м2 за адре-
сою: м. Одеса, вул. Терешкової, 11, що перебувають на балансі Одесь-
кого казенного експериментального протезно-ортопедичного підпри-
ємства, комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним 
заявником фірмою «Полімед» (у вигляді товариства з обмеженою від-
повідальністю);

нежитлових підвальних приміщень у будівлі портклубу площею 
108,5 м2 за адресою: м. Одеса, Ланжеронівський спуск, 2, що перебу-
вають на балансі Державного підприємства «Одеський морський тор-
говельний порт», комісією прийнято рішення укласти договір оренди з 
єдиним заявником – ФОП Лято І. С.;

нежитлового приміщення третього поверху площею 10,7 м2 та ділян-
ки даху площею 16,2 м2 триповерхової будівлі Державного професійно-
технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей морсько-
го транспорту» загальною площею 26,9 м2 за адресою: м. Одеса, вул. 
Приморська, 45, що перебувають на балансі Державного професійно-
технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей морського 
транспорту», комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним 
заявником – приватним акціонерним товариством «МТС Україна»;

нежитлових приміщень сьомого рівня будинку пасажирського комп-
лексу Одеського морського вокзалу площею 133,0 м2 за адресою: м. 
Одеса, вул. Приморська, 6, що перебувають на балансі Державного під-
приємства «Одеський морський торговельний порт», комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – ТОВ «Ес Сі Ейч 
Інтегрейтед логістікс»;

нежитлових приміщень третього рівня пасажирського комплексу 
Одеського морського вокзалу площею 117,7 м2 за адресою: м. Одеса, 
вул. Приморська, 6, що перебувають на балансі Державного підпри-
ємства «Одеський морський торговельний порт», комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – «Атланта» інвес-
тиційна група (ТОВ);

частини одноповерхової нежитлової адміністративної будівлі Кодим-
ського районного відділу статистики (одна майстерня площею 31,7 м2, 
дві майстерні площею 32,9 м2) загальною площею 64,6 м2 за адресою: 
Одеська обл., Кодимський р-н, м. Кодима, пл. Перемоги, 8, що перебу-
вають на балансі Головного управління статистики в Одеській області, 
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником 
– ФОП Вовк С. М.;

нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі яхтового комп-
лексу Одеського морського вокзалу загальною площею 19,3 м2 за адре-
сою: м. Одеса, вул. Приморська, 6, що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Одеський морський торговельний порт», комісією при-
йнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – ТОВ «Яхт 
клуб «Одеса-2009»;

нежитлових приміщень у будівлях побутових приміщень (част. 
інв.№072501, інв. №050001) площею 197,9 м2; нежитлових приміщень 
в будівлі ремонтно-механічного цеху (інв.№069503) площею 76,0 м2 та 
нежитлових приміщень у будівлі служб першого району (інв.№0665620) 
площею 575,6 м2, загальною площею 849,5 м2, що перебувають на балансі 
Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт», за 
адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, комісією прийнято рішення укласти 
договір оренди з єдиним заявником – ТОВ «Металзюкрайн Корп ЛТД».

За результатами конкурсів, проведених 08.09.10, на право укладення 
договору оренди державного нерухомого майна:

нежитлових приміщень на другому поверсі в 2-поверховій будівлі їдаль-
ні №14 (інв. №078800) загальною площею 84,1 м2 за адресою: м. Одеса, 
Митна площа, 1, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Одеський морський торговельний порт», комісією прийнято рішення 
укласти договір оренди з єдиним заявником – ПП «Блок Баг Сістемс»;

частини нежитлового приміщення на другому поверсі пасажирського 
вокзалу Одеса-Головна (інв. № 11004) площею 1,0 м2 за адресою: м. Оде-
са, площа Привокзальна, 2, що перебуває на балансі Одеської залізниці, 
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником 
– АТ комерційного банку «ПриватБанк»;

частини приміщення вестибуля на першому поверсі триповерхового 
учбового корпусу загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. 
Кузнечна (Ковальська), 1, що перебуває на балансі Одеської національної 
академії зв’язку ім. О. С. Попова, комісією прийнято рішення укласти до-
говір оренди з єдиним заявником – ПП «Моментальні платежі»;

частини території вокзалу Одеса-Головна з західного боку від голов-
ного входу, площею 1,00 м2 за адресою: м.Одеса, Привокзальна площа, 

2, який перебуває на балансі Одеської залізниці, переможцем конкурсу 
визнано – ПП «Моментальні платежі»;

частини території вокзалу Одеса-Головна зі східного боку від голов-
ного входу площею 1,00 м2 за адресою: м.Одеса, Привокзальна площа, 
2, що перебуває на балансі Одеської залізниці, переможцем конкурсу 
визнано  ПП «Моментальні платежі»;

частини території вокзалу Одеса-Головна з боку Старосінної пл. 
площею 1,00 м2 за адресою: м.Одеса, Привокзальна площа, 2, що пе-
ребуває на балансі Одеської залізниці, переможцем конкурсу визнано  
ФОП Коперсако О. М.;

нежитлового приміщення одноповерхової будівлі Вузла зв’язку (реє-
стровий номер 21560045.1600.АААЖЕЕ802) площею 5,75 м2 за адресою: 
Одеська область, м.Болград, вул. Інзовська, 189, який перебуває на ба-
лансі УДППЗ «Укрпошта», комісією прийнято рішення укласти договір 
оренди з єдиним заявником – ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем»;

гаражно-складських приміщень, літ. Р, літ. Б, літ. І, літ. Я, площею 
246,60 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 1, які пере-
бувають на балансі Державного закладу «Дорожня лікарня ДП «Одеська 
залізниця», комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним 
заявником – ТОВ «Адіс-Авто».

За результатами конкурсів, проведених 22.09.10, на право укладення 
договору оренди державного нерухомого майна:

частини нежитлового приміщення на першому поверсі 2-поверхового 
учбового корпусу площею 1,0 м2 за адресою: м. Одеса, Французький 
бульвар, 24/26, що перебуває на балансі Одеського національного уні-
верситету ім. І. І. Мечнікова, комісією прийнято рішення укласти договір 
оренди з єдиним заявником – ПАТ комерційний банк «ПриватБанк»;

нежитлового приміщення сьомого рівня будівлі пасажирського комп-
лексу морського вокзалу (реєстровий №01125666.1.АААИГА987) площею 
29,8 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 6, що перебуває на балансі 
ДП «Одеський морський торговельний порт», комісією прийнято рішення 
укласти договір оренди з єдиним заявником – ТОВ «Глобал сервіс груп»;

нежитлового приміщення на технічному поверсі 4-поверхової будівлі 
площею 12,0 м2 та ділянки даху площею 10,00 м2 учбового корпусу, що 
перебувають на балансі Одеського національного університету ім. І. І. 
Мечникова та розташовані за адресою: м. Одеса, вул. М. Говорова, 4, 
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником 
– ПрАТ «МТС Україна»;

частини приміщень на восьмому поверсі 10-поверхової адміністратив-
ної будівлі площею 68,00 м2, що перебуває на балансі Одеської залізниці, 
за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 23, комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – ДП «Проектно-
конструкторське технологічне бюро з автоматизації систем управління 
на залізничному транспорті»;

нежитлового приміщення площею 12,0 м2 та частини даху площею 
2,0 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 4, що перебуває 
на балансі Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова, ко-
місією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – 
ЗАТ «Київстар Дж. Ес. Ем.»;

нежитлових приміщень на другому поверсі в 2-поверховому корпусі 
№17 площею 33,6 м2 за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 1, що пере-
буває на балансі Одеського національного політехнічного університету, 
комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником 
– НВП «Морсервіс» у формі ТОВ;

частини накопичувальної платформи пасажирського вокзалу Одеса-
Головна площею 1,00 м2, який перебуває на балансі Одеської залізниці та 
розміщений за адресою: м. Одеса, Привокзальна площа, 2, переможцем 
конкурсу визнано  ФОП Коперсако О. М.;

нежитлових приміщень на першому поверсі (п.27,28,29,30) будівлі 
інформаційно-статистичного центру Одеської залізничної дороги (інв. 
№10000) загальною площею 68,9 м2 за адресою: м. Одеса, вул. Серед-
ньофонтанська, 23, що перебувають на балансі Одеської залізниці, ко-
місією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником 
– ФОП Воропаєвим Г. К.

За результатами конкурсів, проведених 29.09.10, на право укладення 
договору оренди державного нерухомого майна:

частини вбудованого нежитлового приміщення на першому поверсі 
загальною площею 8,0 м2 за адресою: м.Одеса, вул.Маловського, 10, 
що перебуває на балансі Одеської національної морської академії, ко-
місією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником 
– ФОП Шаніною Т. В.;

вбудованого нежитлового приміщення на п’ятому поверсі в 
5-поверховій будівлі загальною площею 31,8 м2 за адресою: м. Одеса 
вул. Армійська,18, що перебуває на балансі ДП МОУ «Одеський проектний 
інститут», комісією прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним 
заявником – ДП «Спеціалізована державна експертна організація – цен-
тральна служба Української державної будівельної Експертизи»;

нежитлових вбудованих приміщень студентської їдальні площею 
1 439,30 м2 за адресою: м. Одеса, просп. Шевченка,1, що перебувають 
на балансі Одеського національного політехнічного університету, комісі-
єю прийнято рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – ФОП 
Баяні А. М.;

нежитлового приміщення на першому поверсі будівлі вокзалу ст. 
Ізмаїл площею 8,60 м2 що перебуває на балансі Одеської залізниці, за 
адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Гагаріна, 3, комісією прийнято 
рішення укласти договір оренди з єдиним заявником – ФОП Гергі Є. М.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Рівненській області про проведення конкурсів 
на право укладення договорів оренди державного майна

��І. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина коридору першо-
го поверху навчального корпусу загальною площею 2 м2, розташо-
ваного на вул. Семінарській, 2, м. Остріг Рівненської області.

Балансоутримувач: Національний університет «Острозька академія».
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Вартість об’єкта, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 

31.07.10, становить 3 310 (три тисячі триста десять) гривень.
Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 року 

становить 25,12 грн. без урахування ПДВ. 
Рекомендоване використання: розміщення кавового автомата 

(орендна ставка 9 %). 
Строк оренди: один рік з можливістю продовження за умови дотри-

мання орендарем вимог чинного законодавства.
�� ІІ. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина нежитлового 

приміщення загальною площею 32 м2 на четвертому поверсі ад-
міністративної будівлі на вул. Кавказькій, 7, м. Рівне.

Балансоутримувач: ДП «Рівнедіпроводгосп».
Орган управління: Державний комітет України по водному госпо-

дарству.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 30.06.10 стано-

вить 106 240 (сто шість тисяч двісті сорок) гривень.
Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 року 

становить 1 341,25 грн. без урахування ПДВ. 
Рекомендоване використання: розміщення офіса (орендна ставка 

15 %).
Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження за умови 

дотримання орендарем вимог чинного законодавства.
��ІІІ. Назва об’єкта та місцезнаходження: частина холу загальною 

площею 6 м2 на першому поверсі лабораторного корпусу Рівнен-
ського ДЦНТЕІ на вул. Замковій, 22а, м. Рівне.

Балансоутримувач: Рівненський державний центр науково-технічної 
і економічної інформації.

Орган управління: Державний комітет з питань науки, інновацій та 
інформатизації України.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою на 31.08.10 стано-
вить 37 340 (тридцять сім тисяч триста сорок) гривень.

Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 року 
становить 560,10 грн. без урахування ПДВ. 

Рекомендоване використання: розміщення торгівлі непродовольчими 
товарами (орендна ставка 18 %).

Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження за умови 
дотримання орендарем вимог чинного законодавства.

��VІ. Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлове приміщення 
загальною площею 4,1 м2 в адміністративній будівлі на вул. Почаїв-
ській, 25, м. Радивилів Рівненської області.

Балансоутримувач: УДСО при УМВС України в Рівненській області.
Орган управління: ДДСО при МВС України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою станом на 30.06.10 

3 562,08 (три тисячі пятсот шістдесят дві гривні 08 коп.).
Стартова орендна плата за базовий місяць – серпень 2010 року 

становить 44,97 грн. без урахування ПДВ. 
Рекомендоване використання: розміщення офіса (орендна ставка 

15%).
Строк оренди – 2 роки 11 місяців з можливістю продовження за умови 

дотримання орендарем вимог чинного законодавства.
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Основні умови проведення конкурсу: 
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання зазначеного об’єкта порівняно зі стартовою орендною 
платою. 

2. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуван-
ням індексу інфляції (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звіт-
ним); надання у цей же термін копій платіжних документів орендодавцю 
та балансоутримувачу.

3. Ефективне використання орендованого майна. 
4. Страхування орендованого майна на користь балансоутримувача 

протягом одного місяця з дати укладення договору оренди на весь тер-
мін дії договору оренди на суму, не меншу, ніж його вартість, визначену 
шляхом проведення незалежної оцінки.

5. Протягом місяця після підписання договору внести завдаток у роз-
мірі місячної орендної плати.

6. Заборона приватизації, передачі об’єкта в суборенду та переходу 
права власності на орендоване майно третім особам. 

7. Зобов’язання у разі повернення майна з оренди передбачати на-
ступну передачу його безпосередньо балансоутримувачу за участю 
орендодавця. При цьому вартість невід’ємних поліпшень, здійснених 
орендарем, не відшкодовується; поліпшення залишаються власністю 
держави.

8. Зобов’язання погоджувати з балансоутримувачем та орендодавцем 
внесення змін до складу орендованого майна, проведення його рекон-
струкції тощо, що зумовлює підвищення його вартості.

9. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати орендо-
ваного майна з вини орендаря відновити майно або відшкодувати збитки 
у разі неможливості його відновлення.

10. Право балансоутримувача здійснювати разом з орендодавцем 
контроль за станом та цільовим використанням об’єкта оренди.

11. Забезпечення пожежної безпеки об’єкта оренди.
12. Дотримання екологічних норм експлуатації об’єкта.
13. Укладення з балансоутримувачем об’єкта оренди договору про 

відшкодування витрат на утримання орендованого майна та надання ко-
мунальних послуг у місячний строк з дня укладення договору оренди.

14. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ре-
монту об’єкта оренди за згодою балансоутримувача та орендодавця.

15. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення не-
залежної оцінки об’єкта оренди протягом десяти днів з дати укладення 
договору оренди.

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

Конкурс буде проведено в приміщенні РВ ФДМУ по Рівненській 
області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77) о 14.30 через 20 ка-
лендарних днів після опублікування інформаційного повідомлення 
про проведення конкурсу. 

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ 
від 14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які пода-
ються орендарем 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 посвідчу-

ють повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспро-
можність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської 
заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не 
порушено справу про банкрутство;

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

3) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, які відо-
бражені в проекті договору оренди;

4) додаткові пропозиції до договору оренди;
5) пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, гарантія 

тощо відображаються в проекті договору оренди).
Конкурсні пропозиції надаються в окремому конверті з написом «На 

конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу, або за підписом 
учасника на зворотному боці конверта. 

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – за п’ять кален-
дарних днів до початку проведення конкурсу.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі орендних відносин 
РВ ФДМУ по Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул.16 Липня, 77 
або за тел. (0362) 22-50-79.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу 

на право оренди державного майна
Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській області повідомляє про 

те, що засідання конкурсної комісії на право укладення договору орен-
ди державного майна – частини вестибуля навчального корпусу № 6 
площею 8 м2 на вул. Чорновола, 49а у м.Рівне, що перебуває на балансі 
НУВГП (газета «Відомості приватизації» № 34 (627) від 8 вересня 2010 
року), призначене на 29 вересня 2010 року, не відбулося у зв’язку з не-
поданням жодної заяви.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу 
на право оренди державного майна

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ 
по Сумській області, 40024, м. Суми, вул. Харківська, 30/1.

�� 1. Балансоутримувач об’єкта оренди: Сумський державний пе-
дагогічний університет ім. А. С. Макаренка.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Інформація про об’єкт оренди:
об’єктом оренди є частина нежитлового приміщення площею 

15,0 м2;
об’єкт оренди розташований на першому поверсі дев’ятиповерхової 

будівлі гуртожитку за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 91;
вартість об’єкта оренди на 31.07.10 згідно зі звітом про незалежну 

оцінку майна становить 28 100 грн. 00 коп.
Стартова орендна плата: місячна орендна плата, яка визначена на 

підставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої постановою 
КМУ № 786 від 04.10.95, зі змінами і доповненнями, внесеними постано-
вами Кабінету Міністрів України, становить 425 грн. 72 коп. без ПДВ 
за базовий місяць розрахунку (серпень 2010 року).

При розрахунку використано орендну ставку у розмірі 18 %, яка перед-
бачена для розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих 
товарів.

Постановою КМУ від 25.03.09 № 316, зі змінами, запроваджено тим-
часове зниження орендних ставок при розрахунку орендної плати до 
01.01.11 у розмірі 45 % установленого обсягу для орендарів – суб’єктів 
малого підприємництва і 80 % установленого обсягу – для інших орен-
дарів.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використан-

ня об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Строк оренди – 1 (один) рік.
3. Об’єкт передається в оренду із забороною його приватизації та 

передачі в суборенду.
4. Використання об’єкта оренди – розміщення торговельного об’єкта 

з продажу непродовольчих товарів.
5. Використовувати об’єкт оренди відповідно до його призначення 

та умов договору оренди.
6. Своєчасно і в повному обсязі вносити орендну плату з урахуван-

ням індексу інфляції.
7. Забезпечувати збереження об’єкта оренди, запобігати його пошко-

дженню і псуванню, утримувати об’єкт оренди в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
об’єкт оренди в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

8. Забезпечувати орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт 
оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму викорис-
тання за цільовим призначенням.

9. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних 
з природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо, орен-
дар повинен надавати своїх працівників для попередження та ліквідації 
наслідків.

10. Своєчасно здійснювати за рахунок коштів орендаря капітальний, 
поточний та інші види ремонту об’єкта оренди. Ця умова не розгляда-

ється як дозвіл на здійснення поліпшення об’єкта оренди і не тягне за 
собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліп-
шення. Капітальний ремонт здійснюється тільки за погодженням з ба-
лансоутримувачем з дозволу орендодавця та органу, уповноваженого 
управляти майном.

11. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату 
та надавати орендодавцеві та балансоутримувачу інформацію про пере-
рахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного до-
ручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної 
плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу). На вимогу 
орендодавця та балансоутримувача проводити звіряння взаєморозрахун-
ків за орендними платежами і оформляти відповідні акти звіряння.

12. Одночасно з укладенням договору орендар повинен застрахува-
ти об’єкт оренди  на суму, не меншу, ніж за його вартість за звітом про 
оцінку на користь балансоутримувача, який несе ризик загибелі чи по-
шкодження об’єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, 
і надати орендодавцю та балансоутримувачу копії страхового полісу і 
платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким 
чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

13. У разі припинення або розірвання договору орендар повинен по-
вернути балансоутримувачу об’єкт оренди у належному стані, не гіршо-
му, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального 
фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки в разі по-
гіршення стану або втрати об’єкта оренди з вини орендаря.

14. Орендар повинен здійснювати витрати, пов’язані з утриманням 
об’єкта оренди. Протягом 15 робочих днів після підписання договору 
орендар повинен укласти з балансоутримувачем об’єкта оренди дого-
вір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання об’єкта 
оренди, компенсацію податку за землю та надання комунальних послуг 
орендарю.

15. Протягом місяця після підписання договору орендар повинен 
внести завдаток у розмірі двомісячної орендної плати, розрахованої за 
базовий місяць оренди. Дані кошти будуть зараховані в оплату за останні 
два місяці оренди.

16. Орендар несе відповідальність за дотримання правил експлуа-
тації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на об’єкті оренди 
згідно із законодавством.

17. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, юридичної 
адреси орендар повинен повідомляти про це орендодавця у тижневий 
строк.

18. Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або ін-
шого учасника на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди протягом 
20 календарних днів з моменту укладення договору оренди.

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

��2. Балансоутримувач об’єкта оренди: Управління Державної ав-
томобільної інспекції Управління Міністерства внутрішніх справ України 
в Сумській області.

Орган управління: Міністерство внутрішніх справ України.
Інформація про об’єкт оренди:
об’єктом оренди є вбудовані нежитлові приміщення площею 

15,9 м2;
об’єкт оренди розміщений на першому поверсі двоповерхової будівлі 

за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, 19а;
вартість об’єкта оренди на 30.06.10 згідно зі звітом про незалежну 

оцінку майна становить 27 200,00 грн.
Стартова орендна плата: місячна орендна плата, визначена на під-

ставі Методики розрахунку орендної плати, затвердженої постановою 
КМУ № 786 від 04.10.95, із змінами і доповненнями, внесеними поста-
новами КМУ, становить 684 грн. 08 коп. без ПДВ за базовий місяць 
розрахунку (серпень 2010 року).

Під час розрахунку використано орендну ставку у розмірі 30%, яка 
передбачена для розміщення фінансової установи.

Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір орендної плати за використан-

ня об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою.
2. Строк оренди – до 31.12.10 включно.
3. Об’єкт передається в оренду із забороною його приватизації та 

передачі в суборенду.
4. Використання об’єкта оренди – розміщення фінансової установи.
5. Використовувати орендоване майно відповідно до його призна-

чення та умов договору оренди.
6. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуван-

ням індексу інфляції.
7. Забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 

пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати 
заходи протипожежної безпеки.

8. Забезпечити орендодавцю і балансоутримувачу доступ на об’єкт 
оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму викорис-
тання цільовому призначенню.

9. У разі виникнення або настання надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 
природною стихією: ураган, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати 
своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

10. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний 
та інші види ремонту орендованого майна. Капітальний ремонт здійсню-
ється тільки за погодженням з балансоутримувачем, з дозволу орендо-
давця та органу, уповноваженого управляти майном.

11. Щомісяця до 15 числа орендар повинен сплачувати орендну плату 
та надавати орендодавцеві та балансоутримувачу інформацію про пере-
рахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного до-
ручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної 
плати до Державного бюджету України та балансоутримувачу). На вимогу 
орендодавця та балансоутримувача проводити звіряння взаєморозрахун-
ків за орендними платежами і оформляти відповідні акти звіряння.

12. Одночасно з укладенням договору застрахувати орендоване май-
но на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про оцінку на користь 
балансоутримувача, який несе ризик загибелі чи пошкодження об’єкта 
оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати орендодавцю 
та балансоутримувачу копії страхового поліса і платіжного доручення. По-
стійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк 
оренди майно було застрахованим.

13. У разі припинення або розірвання договору повернути балан-
соутримувачу орендоване майно в належному стані, не гіршому ніж на 
момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного 
зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки в разі погіршення 
стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини 
орендаря.

14. Нести витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. 
Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балан-
соутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання кому-
нальних послуг орендарю, компенсацію податку на землю.

15. Протягом місяця після підписання договору внести завдаток у 
розмірі двомісячної орендної плати, розрахованої за базовий місяць 
оренди. Дані кошти будуть зараховані в оплату орендної плати за два 
останні місяці оренди.

16. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації ін-
женерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із 
законодавством.

17. У разі зміни рахунка, назви підприємства, телефону, юридичної 
адреси повідомляти про це орендодавця та балансоутримувача у тиж-
невий строк.

18. Компенсація переможцем конкурсу витрат за незалежну оцінку 
об’єкта оренди протягом 20 календарних днів з моменту укладення до-
говору оренди.

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі матеріали:

1. Заяву про участь в конкурсі та документи, передбачені Перелі-
ком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору 
оренди майна, що належить до державної власності, затвердженим 
наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 (крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16 і 24 
Переліку).

2. Відомості про учасника конкурсу, а саме:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвід-

чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; до-
відку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу 
про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-

свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену до-
віреність, видану представнику фізичної особи; посвідчену нотаріусом 
копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприєм-
ницької діяльності; декларацію про доходи або завірену в установленому 
порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – 
платника єдиного податку.

Крім того, учасники конкурсу повідомляють про засоби зв’язку з 
ними.

3. Конкурсні пропозиції:
а) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім 

розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання 
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються 
до проекту договору оренди.

б) додаткові пропозиції до договору оренди (варіанти поліпшення 
орендованого майна).

Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 
відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та 
чинному законодавству України.

Конкурсні пропозиції разом з відомостями про учасника конкурсу 
надаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою 
учасника конкурсу.

Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином 
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів на конкурс – 
п’ятнадцятий календарний день після публікації оголошення про конкурс 
в газеті «Відомості приватизації».

Конкурс буде проведено о 14.00 на п’ятий календарний день 
після закінчення терміну прийняття заяв та документів на конкурс 
в приміщенні РВ ФДМУ по Сумській області за адресою: м. Суми, 
вул. Харківська, 30/1.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди РВ ФДМУ 
по Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 30/1, (каб. 
5, 6, 7, 8).

Телефон для довідок (0542) 36-11-33.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні за місцем його 

розташування.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсів 

на право оренди державного нерухомого майна
Конкурсні комісії на право оренди державного нерухомого майна 

ухвалили рішення про укладення договорів оренди з єдиними заявни-
ками:

фізичною особою – СПД Охріменко Ганною Іванівною на державне 
нерухоме майно – вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 
80,4 м2 на першому поверсі триповерхової адміністративної будівлі за 
адресою: м. Суми, Покровська площа, 11, що перебуває на балансі 
контрольно-ревізійного управління в Сумській області;

фізичною особою – СПД Хасенко Любов Анатоліївною на державне 
нерухоме майно – нежитлові приміщення загальною площею 62,9 м2 на 
першому поверсі двоповерхової будівлі за адресою: Сумська обл., м. 
Лебедин, вул. Леніна, 5, що перебуває на балансі Сумського обласного 
відділення Фонду соціального захисту інвалідів;

фізичною особою – СПД Козіним Дмитром Едуардовичем на держав-
не нерухоме майно – частину нежитлового приміщення площею 2,0 м2 
на першому поверсі двоповерхової будівлі лабораторного корпусу за 
адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, що перебуває на ба-
лансі Сумського державного університету.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Тернопільській області про проведення конкурсів 
на право оренди державного нерухомого майна

�� І. Назва та місцезнаходження об’єкта: частини даху будівлі 
гуртожитку загальною площею 33,0 м2, фасаду будівлі загальною 
площею 10,0 м2 та площадки загальною площею 27,0 м2, реєстро-
вий номер 02547671.1.АААБИД125, за адресою: вул. Я. Стецька, 25а, 
м. Тернопіль.

Вартість об’єкта згідно із звітом про оцінку майна на 31.05.10 стано-
вить 72 290,00 грн. без ПДВ.

Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до дер-
жавної власності, – розміщення обладнання операторів телекомунікацій, 
які надають послуги з мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет. 
Розмір орендної ставки 30 %.

Стартова орендна плата: місячна орендна плата, визначена на 
підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за орен-
ду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.10.95 № 786 (із змінами та доповненнями), за перший 
(базовий) місяць оренди – серпень 2010 року становить 1 818,10 
грн. без ПДВ.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний за-

клад «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму». 
Юридична адреса: вул. Замонастирська, 26, м. Тернопіль, 46006.

Основні умови проведення конкурсу для об’єкта І:
1. Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до дер-

жавної власності, – розміщення обладнання операторів телекомунікацій, 
які надають послуги з мобільного зв’язку та доступу до мережі Інтернет. 

2. Найбільша запропонована орендна плата порівняно зі стартовою 
орендною платою за перший (базовий) місяць оренди – серпень 2010 
року становить 1 818,10 грн. без ПДВ. 

3. Строк оренди – 1 (один) рік з можливістю продовження строку від-
повідно до вимог чинного законодавства і належного виконання оренда-
рем всіх обов’язків за договором оренди.

4. Ефективне використання орендованого майна відповідно до мети 
використання, визначеної умовами конкурсу.

��ІІ. Назва та місцезнаходження об’єкта: приміщення одноповер-
хової будівлі загальною площею 35,7 м2, що входить до пам’ятки архі-
тектури національного значення «Комплекс ліцею», охоронний № 667-Н, 
реєстровий номер 26024191.7.АААДДЛ140, за адресою: вул. Ліцейна, 1, 
м. Кременець, Тернопільська область.

Вартість об’єкта згідно зі звітом про оцінку майна на 31.07.10 стано-
вить 86 330,00 грн. без ПДВ.

Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до дер-
жавної власності, – розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи. Розмір орендної ставки 8 %.

Стартова орендна плата: місячна орендна плата, визначена на 
підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 04.10.95 № 786 (із змінами та доповненнями), за перший (ба-
зовий) місяць оренди – серпень 2010 року становить 582,44 грн. 
без ПДВ.

Орган управління: Міністерство регіонального розвитку та будівни-
цтва України.

Балансоутримувач: Кременецько-Почаївський державний історико-
архітектурний заповідник.

Юридична адреса: вул. Козубського, 6, м. Кременець, Тернопільська 
область, 47003.

Основні умови проведення конкурсу для об’єкта ІІ: 
1. Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до 

державної власності: розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів 
підакцизної групи. 

2. Найбільша запропонована орендна плата порівняно зі стартовою 
орендною платою за перший (базовий) місяць оренди – серпень 2010 
року становить 582,44 грн. без ПДВ.

3. Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з можливістю 
продовження строку відповідно до вимог чинного законодавства і належ-
ного виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.

4. Ефективне використання орендованого майна відповідно до мети, 
визначеної умовами конкурсу, з можливістю її зміни після укладення до-
говору оренди за умови погодження з балансоутримувачем та органом, 
уповноваженим управляти майном.

��ІІІ. Назва та місцезнаходження об’єкта: частина даху загаль-
ною площею 25,0 м2 будівлі біологічного корпусу, реєстровий но-
мер 02010830.1.АААА.ЛА949, за адресою: Театральний майдан (вул. 
Словацького), 2, м. Тернопіль. 

Вартість об’єкта згідно із звітом про оцінку майна на 30.06.10 стано-
вить 33 249,00 грн. без ПДВ. 

Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до держав-
ної власності, – розміщення зовнішньої реклами на будівлях і спорудах. 
Розмір орендної ставки 25 %.

Стартова орендна плата: місячна орендна плата, визначена на 
підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
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від 04.10.95 № 786 (із змінами та доповненнями), за перший (базовий) 
місяць оренди – серпень 2010 року становить 699,61 грн. без ПДВ.

Орган управління: Міністерство охорони здоров’я України.
Балансоутримувач: Тернопільський державний медичний універ-

ситет імені І. Я. Горбачевського. Юридична адреса: майдан Волі, 1, 
м. Тернопіль, 46001.

Основні умови проведення конкурсу для об’єкта ІІІ:
1. Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до 

державної власності, – розміщення зовнішньої реклами на будівлях і 
спорудах.

2. Найбільша запропонована орендна плата порівняно зі стартовою 
орендною платою за перший (базовий) місяць оренди – серпень 2010 
року становить 699,61 грн. без ПДВ. 

3. Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з можливістю 
продовження строку відповідно до вимог чинного законодавства і належ-
ного виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.

4. Ефективне використання орендованого майна відповідно до мети 
використання, визначеної умовами конкурсу.

Загальні умови проведення конкурсу для об’єктів І – ІІІ:
1. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням 

індексу інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).
2. Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 

повинні сплатити гарантійний внесок (заставу) у розмірі 50 відсотків 
тримісячної стартової орендної плати та надати до регіонального відді-
лення підтвердні документи про його сплату разом з іншими документа-
ми, необхідними для участі в конкурсі. Застава має бути перерахована 
на рахунок № 37315011000166 у банк: ГУДКУ у Тернопільській області, 
МФО 838012, одержувач: РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за 
ЄДРПОУ 14037372, призначення платежу: гарантійний внесок (застава) 
за участь у конкурсі з оренди.

3. Під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума 
застави зараховується йому як виконання зобов’язання за договором 
оренди (складова завдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, 
сума застави підлягає поверненню у 30-денний термін з дати затверджен-
ня результатів конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу.

4. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом 20 
днів з моменту затвердження результатів конкурсу розцінюється орен-
додавцем як відмова від його укладення, а гарантійний внесок (застава) 
поверненню не підлягає і перераховується до державного бюджету.

5. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі тримісячної орендної плати. 
Розмір завдатку включає суму сплаченого гарантійного внеску (заста-
ви, сплаченої для участі в конкурсі) та різницю між тримісячною, вста-
новленою за результатами конкурсу, орендною платою і гарантійним 
внеском, що підлягає сплаті протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати 
укладення договору.

6. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену 
за звітом про оцінку майна, протягом п’яти робочих днів з дати укладення 
договору оренди на весь строк дії договору оренди.

7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду; забо-
роняється перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб.

8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному 
стані.

9. Забезпечення дотримання заходів протипожежної безпеки.
10. Дотримання правил охорони праці.
11. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансо-

утримувачем та органом, уповноваженим управляти державним май-
ном, внесення змін до складу орендованого майна, проведення його 
реконструкції тощо, що зумовлює підвищення його вартості, за власний 
рахунок.

12. У разі потреби проводити поточний, капітальний та інші види ре-
монту об’єкта оренди за рахунок орендаря. Поліпшення орендованого 
майна, здійснені орендарем за власний рахунок, які можна відокремити 
від орендованого майна, не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю 
орендаря. Поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити 
від орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліп-
шення), у разі припинення або розірвання договору оренди компенсації 
не підлягають і є власністю держави. 

13. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної 
або часткової) орендованого майна з вини орендаря відновити майно 
або відшкодувати збитки балансоутримувачу у разі неможливості його 
відновлення.

14. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення не-
залежної оцінки об’єкта оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати 
укладення договору оренди. 

15. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію ого-
лошення про конкурс у засобах масової інформації протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з дати укладення договору оренди. 

16. Протягом 20 днів з дати затвердження результатів конкурсу фізич-
на або юридична особа, з якою прийнято рішення укласти договір орен-
ди, але яка відмовилася від його підписання, зобов’язана компенсувати 
витрати, зазначені в пунктах 14-15. 

17. На вимогу орендодавця та балансоутримувача надавати їм не-
обхідну інформацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для 
перевірки об’єкта.

18. Протягом 15 днів з дати підписання договору оренди укласти з 
балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат 
на надання комунальних послуг орендарю.

19. Юридичні та фізичні особи, які відмовилися від укладення до-
говорів оренди, ставши переможцями у попередніх конкурсах на право 
оренди державного майна, проведених регіональним відділенням, до 
участі в даному конкурсі не допускаються. 

20. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту 
обов’язково слід ознайомитись з об’єктом оренди і умовами його екс-
плуатації та разом з іншими документами, необхідними для участі в кон-
курсі, надати відповідну розписку. 

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

Конкурси будуть проведені у приміщенні РВ ФДМУ по Терно-
пільській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, зал засідань) 
3 листопада 2010 року о 10.00  по об’єкту І, об 11.00  по об’єкту ІІ, 
об 11.30 – по об’єкту ІІІ.

Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх 
розташування.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі, проект договору оренди, підписаний учас-
ником конкурсу і завірений печаткою (за наявності), та документи, визначені 
наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, 
які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що на-
лежить до державної власності», крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16 і 24;

2) відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 9.2 Порядку 
проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного 
майна, затвердженого наказом ФДМУ від 13.10.04 № 2149 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 03.11.04 за № 1405/10004 (із 
змінами та доповненнями), а саме:

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: документи, що 
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені 
нотаріусом копії установчих документів; звіт про фінансові результати 
учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської за-
боргованості; довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не 
порушено справу про банкрутство; розписку про ознайомлення пре-
тендента з об’єктом оренди і умовами його експлуатації, підтвердні 
документи про сплату завдатку;

б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами: копію документа, 
що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену 
довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстра-
цію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію 
про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта 
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; 
розписку про ознайомлення претендента з об’єктом оренди і умовами 
його експлуатації, підтвердні документи про сплату завдатку;

3) конкурсні пропозиції:
а) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім 

розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу в запечатаному непрозорому 
конверті, не пізніше ніж за 10 хвилин до початку проведення конкурсу, 
та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати 
(завдаток), які включаються до проекту договору оренди;

б) додаткові пропозиції до договору оренди – варіанти поліпшення 
орендованого майна;

4) інформацію про засоби зв’язку з ним.
Конкурсні пропозиції та інші матеріали подаються у конверті з написом 

«На конкурс» із зазначенням назви, площі та адреси об’єкта оренди, за-
печатаному печаткою (за наявності), та підписом учасника конкурсу. 

Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином 
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів на конкурс – за 5 ка-
лендарних днів до проведення конкурсу, а саме: 28 жовтня 2010 року 
по об’єктах І – ІІІ. 

Отримати додаткову інформацію та подати заяву можна за адре-
сою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській 
області (каб. 701), тел. (0352) 52-36-38.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про проведення конкурсів 

на право оренди державного нерухомого майна
�� І. Назва та місцезнаходження об’єкта: нежитлове примі-

щення у корпусі № 11 ТНЕУ площею 221,0 м2, реєстровий номер 
33680120.1.ЮЧПШОГ006, за адресою: вул. Львівська, 11а, м. Тернопіль.

Вартість об’єкта згідно зі звітом про оцінку майна на 30.06.10 стано-
вить 572 060,00 грн. без ПДВ. 

Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до держав-
ної власності: розміщення їдальні без права продажу товарів підакцизної 
групи у навчальному закладі. Розмір орендної ставки 4 %.

Стартова орендна плата: місячна орендна плата, яка визначена на 
підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 04.10.95 № 786 (із змінами та доповненнями), за перший (базо-
вий) місяць оренди – серпень 2010 року становить 1 925,94 грн. 
без ПДВ.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Балансоутримувач: Тернопільський національний економічний універ-

ситет. Юридична адреса: вул. Львівська, 11, м. Тернопіль, 46000.
Основні умови проведення конкурсу для об’єкта І:
1. Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до дер-

жавної власності: розміщення їдальні без права продажу товарів підак-
цизної групи у навчальному закладі.

2. Найбільша запропонована орендна плата порівняно зі стартовою 
орендною платою за перший (базовий) місяць оренди – серпень 2010 
року, що становить 1 925,94 грн. без ПДВ. 

3. Строк оренди – 1 (один) рік з можливістю продовження строку від-
повідно до вимог чинного законодавства і належного виконання оренда-
рем всіх обов’язків за договором оренди.

4. Ефективне використання орендованого майна відповідно до мети, 
визначеної умовами конкурсу, з можливістю її зміни після укладення до-
говору оренди за умови погодження з балансоутримувачем та органом, 
уповноваженим управляти майном.

�� ІІ. Назва та місцезнаходження об’єкта: нежитлові примі-
щення (поз. 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9) загальною площею 
87,3 м2 адміністративно-господарської будівлі, реєстровий номер 
02547627.1.АААБИД084, за адресою: вул. Д. Галицького, 102, смт Під-
волочиськ, Тернопільська область.

Вартість об’єкта згідно зі звітом про оцінку майна на 30.06.10 стано-
вить 95 585,00 грн. без ПДВ.

Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до дер-
жавної власності: розміщення офісного приміщення – розмір орендної 
ставки 15 %; розміщення фінансових установ, страхових компаній, лом-
бардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлтерських контор 
(агентств нерухомості) – розмір орендної ставки 30 %.

Стартова орендна плата: місячна орендна плата, яка визначена на 
підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду 
державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 04.10.95 № 786 (із змінами та доповненнями), за перший (базовий) 
місяць оренди – серпень 2010 року: при розміщенні офісного при-
міщення – 1 206,76 грн. без ПДВ; при розміщенні фінансових уста-
нов, страхових компаній, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, 
маклерських, рієлтерських контор (агентств нерухомості) – 2 413,52 
грн. без ПДВ.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Балансоутримувач: Підволочиський професійний будівельний ліцей. 

Юридична адреса: вул. Д. Галицького, 104, смт Підволочиськ, Тернопіль-
ська область, 47800.

Основні умови проведення конкурсу для об’єкта ІІ: 
1. Мета передання в оренду нерухомого майна, що належить до дер-

жавної власності: розміщення офісного приміщення або розміщення 
фінансових установ, страхових компаній, ломбардів, бірж, брокерських, 
дилерських, маклерських, рієлтерських контор (агентств нерухомості),

2. Розмір стартової орендної плати за перший (базовий) місяць орен-
ди – серпень 2010 року: при розміщенні офісного приміщення – 1 206,76 
грн. без ПДВ; при розміщенні фінансових установ, страхових компаній, 
ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлтерських 
контор (агентств нерухомості) – 2 413,52 грн. без ПДВ.

3. Строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців з можливістю 
продовження строку відповідно до вимог чинного законодавства і належ-
ного виконання орендарем всіх обов’язків за договором оренди.

4. Ефективне використання орендованого майна відповідно до мети, 
визначеної умовами конкурсу, з можливістю її зміни після укладення до-
говору оренди за умови погодження з балансоутримувачем та органом, 
уповноваженим управляти майном.

Загальні умови проведення конкурсу для об’єктів І, ІІ:
1. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуванням 

індексу інфляції (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним).
2. Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 

повинні сплатити гарантійний внесок (заставу) у розмірі 50 відсотків 
тримісячної стартової орендної плати та надати до регіонального відді-
лення підтвердні документи про його сплату разом з іншими документа-
ми, необхідними для участі в конкурсі. Застава має бути перерахована 
на рахунок № 37315011000166 у банк: ГУДКУ у Тернопільській області, 
МФО 838012, одержувач: РВ ФДМУ по Тернопільській області, код за 
ЄДРПОУ 14037372, призначення платежу: гарантійний внесок (застава) 
за участь у конкурсі з оренди.

3. Під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума 
застави зараховується йому як виконання зобов’язання за договором 
оренди (складова завдатку). Особам, які не стали переможцем конкурсу, 
сума застави підлягає поверненню у 30-денний термін з дати затверджен-
ня результатів конкурсу на рахунки, вказані учасниками конкурсу.

4. Неукладення переможцем конкурсу договору оренди протягом 20 
днів з моменту затвердження результатів конкурсу розцінюється орен-
додавцем як відмова від його укладення, а гарантійний внесок (застава) 
поверненню не підлягає і перераховується до державного бюджету.

5. Обов’язкова сплата завдатку у розмірі тримісячної орендної плати. 
Розмір завдатку включає суму сплаченого гарантійного внеску (заста-
ви, сплаченої для участі в конкурсі) та різницю між тримісячною, вста-
новленою за результатами конкурсу, орендною платою і гарантійним 
внеском, що підлягає сплаті протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати 
укладення договору.

6. Страхування орендованого майна на повну його вартість, визначену 
за звітом про оцінку майна, протягом п’яти робочих днів з дати укладення 
договору оренди на весь строк дії договору оренди.

7. Об’єкт оренди не підлягає приватизації та передачі в суборенду; забо-
роняється перехід права власності на орендоване майно до третіх осіб.

8. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному 
стані.

9. Забезпечення дотримання заходів протипожежної безпеки.
10. Дотримання правил охорони праці.
11. Зобов’язання орендаря погоджувати з орендодавцем, балансоутри-

мувачем та органом, уповноваженим управляти державним майном, вне-
сення змін до складу орендованого майна, проведення його реконструкції 
тощо, що зумовлює підвищення його вартості за власний рахунок.

12. У разі потреби проводити поточний, капітальний та інші види ре-
монту об’єкта оренди за рахунок орендаря. Поліпшення орендованого 
майна, здійснені орендарем за власний рахунок, які можна відокремити 
від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю 
орендаря. Поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити 
від орендованого майна без заподіяння йому шкоди (невід’ємні поліп-
шення), у разі припинення або розірвання договору оренди компенсації 
не підлягають і є власністю держави. 

13. Зобов’язання орендаря у разі погіршення стану або втрати (повної 
або часткової) орендованого майна з вини орендаря відновити майно 
або відшкодувати збитки балансоутримувачу у разі неможливості його 
відновлення.

14. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення не-
залежної оцінки об’єкта оренди протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати 
укладення договору оренди. 

15. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на публікацію ого-
лошення про конкурс у засобах масової інформації протягом 5 (п’яти) 
робочих днів з дати укладення договору оренди. 

16. Протягом 20 днів з дати затвердження результатів конкурсу фізич-
на або юридична особа, з якою прийнято рішення укласти договір орен-
ди, але яка відмовилась від його підписання, зобов’язана компенсувати 
витрати, зазначені в пунктах 14 – 15. 

17. На вимогу орендодавця та балансоутримувача надавати їм не-

обхідну інформацію щодо об’єкта оренди та забезпечувати умови для 
перевірки об’єкта.

18. Протягом 15 днів з дати підписання договору оренди укласти з 
балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат 
на надання комунальних послуг орендарю.

19. Юридичні та фізичні особи, які відмовились від укладення до-
говорів оренди, ставши переможцями у попередніх конкурсах на право 
оренди державного майна, проведених регіональним відділенням, до 
участі в даному конкурсі не допускаються. 

20. Перед поданням документів на участь у конкурсі претенденту в 
обов’язковому порядку необхідно ознайомитись з об’єктом оренди та 
умовами його експлуатації та разом з іншими документами, необхідними 
для участі в конкурсі, надати відповідну розписку. 

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

Конкурси будуть проведені в приміщенні РВ ФДМУ по Тернопіль-
ській області (м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, зал засідань) 10 
листопада 2010 року о 10.00 по об’єкту І, о 10.30 по об’єкту ІІ.

Ознайомитись з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх 
розташування.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі, проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності), та документи, 
визначені наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про затвердження Пере-
ліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору 
оренди майна, що належить до державної власності», крім позицій 1, 2, 
5, 6, 7, 8, 16 і 24;

2) відомості про учасника конкурсу відповідно до вимог п. 9.2 Порядку 
проведення конкурсу на право укладення договору оренди державного 
майна, затвердженого наказом ФДМУ від 13.10.04 № 2149 та зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 03.11.04 за № 1405/10004 (із 
змінами та доповненнями), а саме:

а) для учасників конкурсу, які є юридичними особами: документи, що 
посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені но-
таріусом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської таі кредиторської заборгованості; до-
відку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; розписку про ознайомлення претендента з об’єктом оренди та 
умовами його експлуатації, підтвердні документи про сплату завдатку;

б) для учасників конкурсу, які є фізичними особами: копію документа, 
що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену 
довіреність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстра-
цію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію 
про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта 
малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку; 
розписку про ознайомлення претендента з об’єктом оренди та умовами 
його експлуатації, підтвердні документи про сплату завдатку;

3) конкурсні пропозиції:
 а) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім 

розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником 
конкурсу в день проведення конкурсу в запечатаному непрозорому 
конверті, не пізніше ніж за 10 хвилин до початку проведення конкурсу, 
та забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати орендної плати 
(завдаток), які включаються до проекту договору оренди;

б) додаткові пропозиції до договору оренди – варіанти поліпшення 
орендованого майна.

4) інформацію про засоби зв’язку з ним.
Конкурсні пропозиції та інші матеріали подаються у конверті з написом 

«На конкурс» із зазначенням назви, площі та адреси об’єкта оренди, за-
печатаному печаткою (за наявності), і підписом учасника конкурсу. 

Документи, що подаються на конкурс, мають бути належним чином 
оформлені. Помарки і виправлення в них не допускаються.

Кінцевий термін прийняття заяв та документів на конкурси – за 5 ка-
лендарних днів до проведення конкурсів, а саме: 4 листопада 2010 року 
по об’єктах І, ІІ. 

Отримати додаткову інформацію та подати заяву можна за адре-
сою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, РВ ФДМУ по Тернопільській 
області (каб. 701), тел. (0352) 52-36-38.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Тернопільській області про результати конкурсів

 на право оренди державного нерухомого майна 
За результатами засідань конкурсних комісій, які відбулися 27.09.10, 

прийнято рішення про укладення договорів оренди державного нерухо-
мого майна, а саме: 

нежитлового приміщення, поз. 1-28, загальною площею 14,02 м2 (у 
тому числі 2,62 м2 – частки площ спільного користування), реєстровий 
номер 31138277.1.АААДЕЕ102.16, за адресою: вул. Текстильна, 6, м. Тер-
нопіль, що перебуває на балансі державного підприємства «Управління по 
експлуатації адмінбудинків податкових органів Тернопільської області», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31138277, з єдиним учасником – під-
приємцем Онищуком Володимиром Богдановичем;

нежитлового приміщення, поз. 3-20, загальною площею 13,91 м2 (у 
тому числі 2,41 м2 – долі площ спільного користування), реєстровий но-
мер 31138277.1.АААДЕЕ102.14, за адресою: вул. Текстильна, 6, м. Терно-
піль, що перебуває на балансі державного підприємства «Управління по 
експлуатації адмінбудинків податкових органів Тернопільської області», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31138277, з єдиним учасником – під-
приємцем Папроцькою Світланою Володимирівною;

нежитлового приміщення (однієї кімнати) площею 37,99 м2 на першо-
му поверсі адміністративного будинку за адресою: вул. Танцорова, 11, м. 
Тернопіль, що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Тернопільській області, 
реєстровий номер 14037372.1.АААДКЕ125, з єдиним учасником – ТОВ 
«Видавництво «Навчальна книга – Богдан»;

підвального приміщення площею 17,75 м2 в адміністративному 
будинку за адресою: вул. Танцорова, 11, м. Тернопіль, що перебуває 
на балансі РВ ФДМУ по Тернопільській області, реєстровий номер 
14037372.1.АААДКЕ125, з єдиним учасником – підприємцем Домарець-
ким Георгієм Юрійовичем.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів 
на право оренди державного майна

�� 1. Коротка характеристика об’єкта оренди: ділянка покрівлі 
7-поверхової будівлі поліклініки (інв. № 1031001) загальною пло-
щею 30,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гіршмана, 8/10.

Вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 27.05.10, становить 81 000,00 грн. без ПДВ (вісімдесят одна тисяча 
гривень).

Балансоутримувач: Відділ медичного забезпечення ГУМВС України 
в Харківській області.

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за ба-
зовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, яка без урахування 
ПДВ становить 2 024,80 грн. при орендній ставці 30 % виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку;

2) цільове використання об’єкта оренди: розміщення телекомуніка-
ційного обладнання на площі 10,0 м2 та антеннофідерних пристроїв на 
площі 20,0 м2;

3) використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
4) дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта оренди;
5) за участь у конкурсі учасник конкурсу має сплатити гарантійний вне-

сок (заставу) у розмірі тримісячної стартової орендної плати та надати до 
регіонального відділення підтвердні документи. За сім днів до проведен-
ня конкурсу застава має бути перерахована на рахунок 37317000140001 
у банк ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011, одержувач: РВ ФДМУ 
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: 
застава за участь у конкурсі з оренди;

6) під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума 
застави зараховується йому в рахунок зобов’язань за договором орен-
ди (як передбачений законодавством завдаток). Особам, які не стали 
переможцем конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 30-денний 
термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані 
учасниками конкурсу;

7) переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу;

8) у разі неукладення переможцем конкурсу договору оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу, застава поверненню не підлягає та перерахову-
ється до державного бюджету;

9) за наявності всіх необхідних документів переможець конкурсу 
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зобов’язаний компенсувати витрати за виконаний звіт про незалежну 
оцінку замовнику звіту протягом 20 календарних днів з моменту оголо-
шення його переможцем конкурсу під час засідання конкурсної комісії з 
визначення переможця конкурсу;

10) під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за інших рівних умов;

11) термін дії договору оренди закінчується 1 січня 2011 р. відповід-
но до статті 72 Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 
рік». Подальше використання орендованого майна буде здійснюватись 
відповідно до чинного законодавства;

12) заборона суборенди, приватизації та передачі права користування 
орендованим майном третім особам.

Учасникам конкурсу необхідно ознайомитись з об’єктом оренди та 
умовами його експлуатації протягом 15 днів з дати публікації у газеті ін-
формації про проведення конкурсу на право оренди вищезазначеного 
приміщення у такі дні та години: понеділок - п’яниця о 10.00, за адресою: 
м. Харків, вул. Гіршмана, 8/10.

��2. Коротка характеристика об’єкта оренди: нежитлове приміщен-
ня – кімн. № 1102 (№ 14 за технічним паспортом) на 11-му поверсі 
12-поверхової будівлі виробничого корпусу (інв. № 4, літ. А-12) за-
гальною площею 13,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а.

Вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
27.05.10, становить 38 600,00 грн. без ПДВ (тридцять вісім тисяч шіст-
сот гривень).

Балансоутримувач: Український державний проектний інститут «Укр-
міськбудпроект».

Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, яка без урахуван-
ня ПДВ становить 482,45 грн. при орендній ставці 15 % виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку;

2) цільове використання об’єкта оренди: розміщення офіса;
3) використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
4) дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта оренди;
5) за участь у конкурсі учасник конкурсу має сплатити гарантійний вне-

сок (заставу) у розмірі тримісячної стартової орендної плати та надати до 
регіонального відділення підтвердні документи. За сім днів до проведен-
ня конкурсу застава має бути перерахована на рахунок 37317000140001 
у банк ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011, одержувач: РВ ФДМУ 
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: 
застава за участь у конкурсі з оренди;

6) під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума 
застави зараховується йому в рахунок зобов’язань за договором орен-
ди (як передбачений законодавством завдаток). Особам, які не стали 
переможцем конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 30-денний 
термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані 
учасниками конкурсу;

7) переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу;

8) у разі неукладення переможцем конкурсу договору оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу, застава поверненню не підлягає та перерахову-
ється до державного бюджету;

9) за наявності всіх необхідних документів переможець конкурсу 
зобов’язаний компенсувати витрати за виконаний звіт про незалежну 
оцінку замовнику звіту протягом 20 календарних днів з моменту оголо-
шення його переможцем конкурсу під час засідання конкурсної комісії з 
визначення переможця конкурсу;

10) під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за інших рівних умов;

11) строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців. 
Подальше використання орендованого майна буде здійснюватись від-
повідно до чинного законодавства;

12) у договорі оренди повинні бути враховані вимоги листа Мініс-
терства регіонального розвитку та будівництва України від 13.09.2009 
№ 2/21-11/13309 (вх. ф-7915 від 20.09.09);

13) заборона суборенди, приватизації та передачі права користування 
орендованим майном третім особам.

Учасникам конкурсу необхідно ознайомитись з об’єктом оренди та 
умовами його експлуатації протягом 15 днів з дати публікації у газеті ін-
формації про проведення конкурсу на право оренди вищезазначеного 
приміщення у такі дні та години: понеділок, вівторок з 9.00 до 12.00 за 
адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а.

�� 3. Коротка характеристика об’єкта оренди: частини холу пер-
шого поверху двоповерхової частини різноповерхової (2-5) будівлі 
навчального корпусу (інв. № 00101005, літ. А-2-5) загальною площею 
2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. О. Невського, 18.

Вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
12.07.10, становить 10 000,00 грн. без ПДВ (десять тисяч гривень).

Балансоутримувач: Національний фармацевтичний університет.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за базо-
вий місяць розрахунку – серпень 2010 року, яка без ПДВ становить 
75,75 грн. при орендній ставці 9 % виходячи з ринкової вартості згідно 
зі звітом про незалежну оцінку;

2) цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного 
автомата, що відпускає продовольчі товари;

3) використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
4) дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта оренди;
5) за участь у конкурсі учасник конкурсу має сплатити гарантійний вне-

сок (заставу) у розмірі тримісячної стартової орендної плати та надати до 
регіонального відділення підтвердні документи. За сім днів до проведен-
ня конкурсу застава має бути перерахована на рахунок 37317000140001 
у банк ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011, одержувач: РВ ФДМУ 
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: 
застава за участь у конкурсі з оренди;

6) під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума 
застави зараховується йому в рахунок зобов’язань за договором орен-
ди (як передбачений законодавством завдаток). Особам, які не стали 
переможцем конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 30-денний 
термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані 
учасниками конкурсу;

7) переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу;

8) у разі неукладення переможцем конкурсу договору оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу застава поверненню не підлягає та перерахову-
ється до державного бюджету;

9) за наявності всіх необхідних документів переможець конкурсу 
зобов’язаний компенсувати витрати за виконаний звіт про незалежну 
оцінку замовнику звіту протягом 20 календарних днів з моменту оголо-
шення його переможцем конкурсу під час засідання конкурсної комісії з 
визначення переможця конкурсу;

10) під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за інших рівних умов;

11) строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців. 
Подальше використання орендованого майна буде здійснюватись від-
повідно до чинного законодавства;

12) заборона суборенди, приватизації та передачі права користування 
орендованим майном третім особам.

Учасникам конкурсу необхідно ознайомитись з об’єктом оренди та 
умовами його експлуатації протягом 15 днів з дати публікації у газеті ін-
формації про проведення конкурсу на право оренди вищезазначеного 
приміщення у такі дні та години: четвер з 14.00 до 15.00 за адресою: м. 
Харків, вул. Невського, 18.

��4. Коротка характеристика об’єкта оренди: частина фойє (при-
міщення № 59 згідно з планом) першого поверху 3-поверхового 
анатомічного корпусу (інв. № 0004539) загальною площею 1,0 м2 за 
адресою: Харківська область, Дергачівський район, смт Мала Данилівка.

Вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
02.07.10, становить 5 140 грн. без ПДВ (п’ять тисяч сто сорок гривень).

Балансоутримувач: Харківська державна зооветеринарна академія.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, яка без ураху-
вання ПДВ становить 38,93 грн. при орендній ставці 9 % виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку;

2) цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного 
автомата, що відпускає продовольчі товари (каву);

3) використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
4) дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта оренди;
5) за участь у конкурсі учасник конкурсу має сплатити гарантійний вне-

сок (заставу) у розмірі тримісячної стартової орендної плати та надати до 
регіонального відділення підтвердні документи. За сім днів до проведення 
конкурсу застава має бути перерахована на рахунок № 37317000140001 
у банк ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011, одержувач: РВ ФДМУ 
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: 
застава за участь у конкурсі з оренди;

6) під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума 
застави зараховується йому в рахунок зобов’язань за договором орен-
ди (як передбачений законодавством завдаток). Особам, які не стали 
переможцем конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 30-денний 
термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані 
учасниками конкурсу;

7) переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу;

8) у разі неукладення переможцем конкурсу договору оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу застава поверненню не підлягає та перерахову-
ється до державного бюджету;

9) за наявності всіх необхідних документів переможець конкурсу 
зобов’язаний компенсувати витрати за виконаний звіт про незалежну 
оцінку замовнику звіту протягом 20 календарних днів з моменту оголо-
шення його переможцем конкурсу під час засідання конкурсної комісії з 
визначення переможця конкурсу;

10) під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за інших рівних умов;

11) строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців. 
Подальше використання орендованого майна буде здійснюватись від-
повідно до чинного законодавства;

12) заборона суборенди, приватизації та передачі права користування 
орендованим майном третім особам.

Учасникам конкурсу необхідно ознайомитись з об’єктом оренди та 
умовами його експлуатації протягом 15 днів з дати публікації у газеті 
інформації про проведення конкурсу на право оренди вищезазначено-
го приміщення.

��5. Коротка характеристика об’єкта оренди: частина фойє (при-
міщення № 50 згідно з планом) першого поверху чотириповерхо-
вого головного учбового корпусу № 1 (інв. № 0004530) загальною 
площею 1,0 м2 за адресою: Харківська область, Дергачівський район, 
смт Мала Данилівка.

Вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 
02.07.10, становить 5 140 грн. без ПДВ (п’ять тисяч сто сорок гривень).

Балансоутримувач: Харківська державна зооветеринарна академія.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання об’єкта порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року, яка без ураху-
вання ПДВ становить 38,93 грн. при орендній ставці 9 % виходячи з 
ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку;

2) цільове використання об’єкта оренди: розміщення торговельного 
автомата, що відпускає продовольчі товари (каву);

3) використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
4) дотримання протипожежних норм експлуатації об’єкта оренди;
5) за участь у конкурсі учасник конкурсу має сплатити гарантійний вне-

сок (заставу) у розмірі тримісячної стартової орендної плати та надати до 
регіонального відділення підтвердні документи. За сім днів до проведення 
конкурсу застава має бути перерахована на рахунок № 37317000140001 
у банк ГУДКУ у Харківській області, МФО 851011, одержувач: РВ ФДМУ 
по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: 
застава за участь у конкурсі з оренди;

6) під час укладення договору оренди з переможцем конкурсу сума 
застави зараховується йому в рахунок зобов’язань за договором орен-
ди (як передбачений законодавством завдаток). Особам, які не стали 
переможцем конкурсу, сума застави підлягає поверненню у 30-денний 
термін з дати затвердження результатів конкурсу на рахунки, вказані 
учасниками конкурсу;

7) переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу;

8) у разі неукладення переможцем конкурсу договору оренди про-
тягом одного місяця з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу застава поверненню не підлягає та перерахову-
ється до державного бюджету;

9) за наявності всіх необхідних документів переможець конкурсу 
зобов’язаний компенсувати витрати за виконаний звіт про незалежну 
оцінку замовнику звіту протягом 20 календарних днів з моменту оголо-
шення його переможцем конкурсу під час засідання конкурсної комісії з 
визначення переможця конкурсу;

10) під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага 
тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату 
за інших рівних умов;

11) строк дії договору оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців. 
Подальше використання орендованого майна буде здійснюватись від-
повідно до чинного законодавства;

12) заборона суборенди, приватизації та передачі права користування 
орендованим майном третім особам.

Учасникам конкурсу необхідно ознайомитись з об’єктом оренди та 
умовами його експлуатації протягом 15 днів з дати публікації у газеті 
інформації про проведення конкурсу на право оренди вищезазначено-
го приміщення.

Учасникам конкурсу потрібно надати до конкурсної комісії такі 
документи:

заяву на участь у конкурсі;
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчу-

ють повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; копію звіту про фінансові результати 
за останній звітний період (завірена в установленому порядку); довідку 
від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про 
банкрутство; копію ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (за 
наявності такого);

для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену до-
віреність, видану представнику фізичної особи; посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; декларацію про доходи або копію звіту про 
фінансові результати за останній звітний період (завірений в установ-
леному порядку);

запечатаний та опечатаний конверт з конкурсними пропозиціями, 
крім розміру орендної плати.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі, установчих 
документів та пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розмі-
ру орендної плати, – через 21 календарний день після опублікування 
цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» до 16.00 за адресою: 
м. Харків, вул. Гуданова, 18, 3-й поверх, кімн. № 308. Конкурсні пропо-
зиції надаються в непрозорому конверті з написом «На конкурс», запе-
чатаному печаткою учасника конкурсу.

Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру 
орендної плати за принципом аукціону буде проведено на 33-й 
день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості при-
ватизації».

Додаткову інформацію можна отримати за адресою: м. Харків, вул. 
Гуданова, 18, кімн. 401 у вівторок з 9.30 до 13.00 та четвер з 14.00 до 
17.30.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про визначення переможців 
конкурсів на право оренди державного майна, що відбулися 

20.09.10
Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: частини 

нежитлового приміщення одноповерхового приміського павільйону вхо-
ду станції Лосеве-1 (інв. № 010005, літ. А-1) загальною площею 1,0 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. Московський, 275е, що перебуває на балансі 
Харківської дирекції залізничних перевезень СТГО Південна залізниця, 
визнано ФО-П Бессарабенко В.В.

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: частини 
нежитлового приміщення першого поверху двоповерхового приміського 
павільйону зупиночного пункту Лосеве-2 (інв. № 010006, літ. А-2) загаль-
ною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 299д, що 
перебуває на балансі Харківської дирекції залізничних перевезень СТГО 
Південна залізниця, визнано ФО-П Бессарабенко В. В.

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: частини 
нежитлового приміщення на другому поверсі двоповерхового примісь-

кого павільйону зупиночного пункту Лосеве-2 (інв. № 010006, літ. А-2) за-
гальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 299д, 
що перебуває на балансі Харківської дирекції залізничних перевезень 
СТГО Південна залізниця, визнано ФО-П Бессарабенко В. В.

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: частини 
нежитлового приміщення одноповерхового приміського вокзалу стан-
ції Харків-Левада (інв. № 010001, літ. А-1) загальною площею 1,0 м2 за 
адресою: м. Харків, просп. Гагарина, 22д, що перебуває на балансі Хар-
ківської дирекції залізничних перевезень СТГО Південна залізниця, ви-
знано ФО-П Бессарабенко В. В.

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: нежит-
лового приміщення – кімн. № 34 на першому поверсі п’ятиповерхової 
будівлі навчального корпусу (інв. № 80934, літ. А-5, обліковуєть-
ся в Єдиному реєстрі об’єктів державної власності за реєстровим 
№ 01136279.3.ХФРЦЧА017) загальною площею 19,0 м2 за адресою: м. 
Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебуває на балансі Харківського коле-
джу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, 
визнано ФО-П Оковитого С. М.

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: нежитло-
вого приміщення на першому поверсі лівого крила різноповерхового на-
вчального корпусу (пам’ятка архітектури та містобудування місцевого зна-
чення, інв. № 103100090) загальною площею 20,9 м2 за адресою: м. Харків, 
площа Свободи, 6, що перебуває на балансі Харківського національного 
університету ім. В. Н. Каразіна, визнано ФО-П Оковитого С. М.

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: частини 
нежитлового приміщення вестибуля у центрі між колонами № 26 та № 29 
на другому поверсі 5-поверхової будівлі учбового корпусу В (інв. № 82815) 
загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Блюхера, 2, що пере-
буває на балансі Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди, визнано ФО-П Тіхоненко С. С.

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: нежитло-
вих приміщень – кімн. № 137а на першому поверсі площею 20,9 м2, кімн. 
№ 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 149а, 149б, 150, 153, 153а, 
153б, 156а, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 162а, 163, частково кімн. № 156 
площею 13,7 м2 на другому поверсі площею 289,9 м2, кімн. № 166, 167, 
168а, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 183, частково 
кімн. № 178 площею 9,6 м2 на третьому поверсі площею 264,9 м2 (номера 
кімнат приведені згідно з технічним паспортом) чотириповерхової адмі-
ністративної будівлі (інв. № 0001030015, літ. А-4, обліковується в Єди-
ному реєстрі об’єктів державної власності за реєстровим 01116472.22.
ПВПСЦЧ093) загальною площею 575,7 м2 за адресою: м. Харків, вул. 
Артема, 30, що перебуває на балансі Української державної академії за-
лізничного транспорту, визнано ПАТ «МЕГАБАНК».

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: частини 
ділянки покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 (інв. № 68494, 
літ. А-9) загальною площею 15,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардій-
ців Широнінців, 43а, що перебуває на балансі Національної юридичної 
академії ім. Ярослава Мудрого, визнано ТОВ «Астеліт».

Переможцем конкурсу на право оренди державного майна: частини 
ділянки покрівлі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 6 (інв. № 82316, 
літ. А-9) загальною площею 14,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Людвіга 
Свободи, 53, що перебуває на балансі Національної юридичної академії 
ім. Ярослава Мудрого, визнано ТОВ «Астеліт».

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Херсонській області про проведення конкурсів 
на право оренди державного майна

�� 1. Назва об’єкта та місцезнаходження: три вбудовані нежит-
лові приміщення (1 - 5, 1 - 6, 1 - 7), розташовані на першому по-
версі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 5, загальною площею 
48,5 м2, яка не ввійшла до статутного фонду ВАТ ПБФ «Херсонбуд», 
але перебуває на його на балансі за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 33.

Орган управління: РВ ФДМУ по Херсонській області.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць розрахунку – серпень 2010 р., яка без урахування 
ПДВ становить 1 648,28 грн.; мета – розміщення офіса; своєчасне і у 
повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, 
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; сплата орендної 
плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі орендної 
плати за три місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку вико-
ристовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди, запро-
понований заявником. Завдаток сплачується на відповідний рахунок 
відділення Державного казначейства та балансоутримувачу на відповід-
ний рахунок у співвідношенні 70 % на 30 % протягом місяця з моменту 
укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в 
рахунок платежу за останні три місяці оренди; забезпечення страхування 
об’єкта оренди на весь період оренди. У разі порушення умов страхуван-
ня орендованого майна орендар сплачує до державного бюджету штраф 
у розмірі 0,24 % від вартості об’єкта оренди; своєчасне здійснення за 
власний рахунок капітального, поточного та інших видів ремонту орендо-
ваного майна – облаштування об’єкта оренди засобами протипожежної 
безпеки. Відповідальність за дотримання вимог пожежної та техногенної 
безпеки об’єкта та техніки безпеки покладається на орендаря; заборо-
на приватизації об’єкта оренди та передачі його в суборенду; вартість 
невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем за 
період оренди, не підлягає компенсації; укладений сторонами договір 
оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому договору 
оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що 
належить до державної власності; переможець конкурсу зобов’язаний 
компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки про-
тягом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди; термін 
дії договору оренди – 2 роки 11 місяців з подальшою пролонгацією згідно 
з чинним законодавством України за умови виконання орендарем всіх 
обов’язків згідно з договором оренди.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір 
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забез-
печенні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Херсонській області за адре-
сою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, о 14.00, через 25 календар-
них днів після опублікування інформаційного повідомлення у газеті 
«Відомості приватизації».

�� 2. Назва об’єкта та місцезнаходження: нежитлове вбудоване 
приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі учбових 
майстерень загальною площею 26,5 м2, що перебуває на балансі 
Державного навчального закладу «Херсонське вище професійне училище 
сервісу та дизайну», за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 28.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць розрахунку – серпень 2010 р., яка без урахування 
ПДВ становить  283,46 грн.; мета – розміщення буфету, який не здій-
снює продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах; своєчасне 
і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, 
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; сплата орендної пла-
ти повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі орендної плати за 
три місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується 
розмір орендної плати за базовий місяць оренди, запропонований заявни-
ком. Завдаток сплачується на відповідний рахунок відділення Державного 
казначейства та балансоутримувачу на відповідний рахунок у співвідношен-
ні 50 % на 50 % протягом місяця з моменту укладення договору оренди. 
Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок платежу за останні три 
місяці оренди; забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період 
оренди. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар 
сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 0,36% від вартості об’єкта 
оренди; своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного 
та інших видів ремонту орендованого майна; облаштування об’єкта оренди 
засобами протипожежної безпеки. Відповідальність за дотримання вимог 
пожежної та техногенної безпеки об’єкта та техніки безпеки покладаєть-
ся на орендаря; заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його 
в суборенду; вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здій-
снених орендарем за період оренди, не підлягає компенсації; укладений 
сторонами договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати 
Типовому договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або 
іншого) майна, що належить до державної власності; переможець конкурсу 
зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на проведення незалеж-
ної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту укладення договору 
оренди; термін дії договору оренди – 1 рік з подальшою пролонгацією 
згідно з чинним законодавством України за умови виконання орендарем 
всіх обов’язків згідно з договором оренди.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір 
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забез-
печенні виконання інших умов конкурсу.
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Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Херсонській області за адре-
сою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, о 14.00 через 25 календарних 
днів з дати опублікування інформаційного повідомлення у газеті 
«Відомості приватизації».

��3. Назва об’єкта та місцезнаходження: частини холу на першо-
му поверсі навчального корпусу №3 Херсонського національного 
технічного університету загальною площею 6,0 м2, що перебуває на 
його балансі, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 22.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за викорис-

тання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базо-
вий місяць розрахунку – серпень 2010 р., яка без урахування ПДВ ста-
новить 169,09 грн. (ставка 8 %); мета – розміщення торговельного об’єкта 
з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи; своєчасне 
і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, 
наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; сплата орендної пла-
ти повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі орендної плати за 
три місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку використовується 
розмір орендної плати за базовий місяць оренди, запропонований заявни-
ком. Завдаток сплачується на відповідний рахунок відділення Державного 
казначейства та балансоутримувачу на відповідний рахунок у співвідношен-
ні 50 % на 50 % протягом місяця з моменту укладення договору оренди. 
Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок платежу за останні три 
місяці оренди; забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період 
оренди. У разі порушення умов страхування орендованого майна орендар 
сплачує до державного бюджету штраф у розмірі 1,2 % від вартості об’єкта 
оренди; своєчасне здійснення за власний рахунок капітального, поточного 
та інших видів ремонту орендованого майна; облаштування об’єкта оренди 
засобами протипожежної безпеки. Відповідальність за дотримання вимог 
пожежної та техногенної безпеки об’єкта та техніки безпеки покладається 
на орендаря; заборона приватизації об’єкта оренди та передачі його в су-
боренду – вартість невід’ємних поліпшень орендованого майна, здійснених 
орендарем за період оренди, не підлягає компенсації; укладений сторонами 
договір оренди в частині істотних умов повинен відповідати Типовому до-
говору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, 
що належить до державної власності; переможець конкурсу зобов’язаний 
компенсувати замовнику витрати на проведення незалежної оцінки протя-
гом 10 календарних днів з моменту укладення договору оренди; термін дії 
договору оренди – 1 рік з подальшою пролонгацією згідно з чинним зако-
нодавством України за умови виконання орендарем всіх обов’язків згідно 
з договором оренди.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір 
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забез-
печенні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Херсонській області за адре-
сою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, о 14.00 через 27 календарних 
днів з дати опублікування інформаційного повідомлення у газеті 
«Відомості приватизації».

�� 4. Назва об’єкта та місцезнаходження гаражі загальною пло-
щею 121,8 м2, реєстровий № 01292234.3. РБУВЧЧ068 (069, 070, 071, 
072, 073), за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 92а.

Балансоутримувач: Державна податкова адміністрація у Херсон-
ській області.

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за 
базовий місяць розрахунку – липень 2010 р., яка без урахування ПДВ 
становить 1 516,43 грн., виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про 
незалежну оцінку та орендної ставки 15%; мета оренди: за призначенням; 
своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 
числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індексу інфляції; спла-
та орендної плати повинна забезпечуватись у вигляді завдатку в розмірі 
орендної плати за три місяці оренди. Для розрахунку суми цього завдатку 
використовується розмір орендної плати за базовий місяць оренди, за-
пропонований учасником конкурсу. Завдаток сплачується на відповідний 
рахунок відділення Державного казначейства та балансоутримувачу на від-
повідний рахунок у співвідношенні 50% на 50% протягом місяця з моменту 
укладення договору оренди. Внесений завдаток підлягає зарахуванню в 
рахунок платежу за останні три місяці оренди; своєчасне здійснення капі-
тального, поточного та інших видів ремонту орендованого майна; забезпе-
чення страхування об’єкта оренди на весь період оренди. У разі порушення 
умов страхування орендованого майна орендар сплачує до державного 
бюджету штраф у розмірі 0,25 % від вартості об’єкта оренди; облаштування 
об’єкта оренди засобами протипожежної безпеки. Відповідальність за до-
тримання вимог пожежної та техногенної безпеки об’єкта та техніки безпеки 
покладається на орендаря; укладений сторонами договір оренди в частині 
істотних умов відповідає Типовому договору оренди індивідуально визначе-
ного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності; 
переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати замовнику витрати на 
проведення незалежної оцінки протягом 10 календарних днів з моменту 
укладення договору оренди; термін дії договору оренди –  до 01.01.11 з по-
дальшою пролонгацією згідно з чинним законодавством України за умови 
виконання орендарем всіх обов’язків згідно з договором оренди; заборона 
приватизації об’єкта оренди та суборенди; вартість невід’ємних поліпшень 
не підлягає компенсації.

Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір 
орендної плати за базовий місяць розрахунку при обов’язковому забез-
печенні виконання інших умов конкурсу.

Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування роз-
міру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається перемо-
жець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу.

Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Херсонській області за адре-
сою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47 об 11.00 через 27 календарних 
днів з дати опублікування інформаційного повідомлення у газеті 
«Відомості приватизації».

Термін прийняття конкурсних пропозицій – протягом 20 днів після 
публікації цієї інформації у газеті «Відомості приватизації». У разі якщо 
день конкурсу припадає на неробочий чи святковий день, то днем про-
ведення конкурсу вважається наступний за вихідними чи святковими 
днями робочий день.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії:

заяву про участь у конкурсі; документи, визначені наказом ФДМУ від 
14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подають-
ся орендодавцеві для укладення договору оренди державного майна»; 
зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та додаткові 
пропозиції, які відображаються в проекті договору оренди, підписаному 
учасником конкурсу, і завіреному його печаткою (за наявності).

Пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток відобра-
жається в проекті договору оренди).

Відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчу-

ють повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом 
копії установчих документів; відомості про фінансовий стан (платоспро-
можність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської 
заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, щодо нього не по-
рушено справу про банкрутство;

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

Конкурсні пропозиції надаються в окремому непрозорому конверті з 
написом «На конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу.

Документи приймаються за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова,47. 
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (0552) 26-22-18.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Херсонській області щодо результатів конкурсу

 на право оренди державного майна
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по 

Херсонській області договорів оренди державного майна – гаражні бок-
си площами 29,8 м2 (реєстраційний № 21560045.2200.АААЖЕИ923) та 
29,2 м2 (реєстраційний № 21560045.2200.АААЖЕИ921) цеху обслугову-
вання споживачів № 3, що перебувають на балансі ХД УДППЗ «Укрпошта», 
за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Першотравнева, 29 
– з єдиним заявником, ПП Прудиусом В.Г.:

вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 43,1 м2, роз-
ташованих на першому поверсі будівлі цеху обробки пошти, за адресою: 
м. Херсон, пл. Привокзальна, 1, що перебуває на балансі ХД УДППЗ «Укр-
пошта», з єдиним заявником ПП «Автодіск»;

вбудованих нежитлових приміщень загальною площею 65,8 м2, які 
розташовані на першому поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку 
№ 2, за адресою: м. Херсон, пров. Пугачова, 5, яка не увійшла до статут-
ного фонду ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», але залишилась на 
його балансі, з єдиним заявником, ХОГО «Мир і Закон».

Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по 
Херсонській області договору оренди державного майна, частини даху 
площею 2 м2 та частини приміщення технічного поверху площею 11,5 м2 
в будівлі учбового корпусу № 7 ХНТУ, який перебуває на балансі Херсон-
ського національного технічного університету, за адресою: м. Херсон, вул. 
Перекопська, 175, з ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» – єдиним заявником.

Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення РВ ФДМУ по 
Херсонській області договору оренди державного майна – частини примі-
щення вестибуля загальною площею 17,5 м2 першого поверху головного 
учбового корпусу, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський держав-
ний аграрний університет», за адресою: м.Херсон, вул. Р.Люксембург, 
23, з ПП Самойленком О. І. – єдиним заявником.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсу 
на право оренди державного майна

�� І. Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення площею 
11,0 м2.

Адреса: смт Білогір’я, вул. Шевченка, 44.
Орган, уповноважений управляти майном, – Державний комітет ста-

тистики України.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт, – Головне управ-

ління статистики у Хмельницькій області.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на 30.06.10 – 

11 060,00 грн.
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порівня-

но зі стартовою орендною платою за базовий місяць розрахунку – сер-
пень 2010 року становить 139,63 грн. без урахування ПДВ. У подальшо-
му орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.

2. Цільове використання: розміщення офіса.
3. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призна-

ченням.
4. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ре-

монту орендованого майна.
5. Строк оренди – до 1 січня 2011 року.
6. Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
7. Забезпечення пожежної безпеки та страхування орендованого 

майна.
8. Заборона приватизації та передачі у суборенду.
9. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати.
10. Створення безпечних та нешкідливих умов праці.
11. Протягом 15 робочих днів з дати підписання договору оренди уклас-

ти з балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування витрат 
балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комуналь-
них послуг орендарю та компенсації сплати податку на землю.

12. Компенсація переможцем конкурсу витрат іншого учасника на 
проведення незалежної оцінки майна протягом 10 днів з дати підписан-
ня договору оренди.

13. Переможець конкурсу зобов’язаний протягом місяця після під-
писання договору оренди сплатити завдаток у розмірі, не меншому, ніж 
орендна плата за базовий місяць оренди.

14. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-
тягом 5 робочих днів з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу.

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опу-
блікування інформації в газеті «Відомості приватизації» о 9.30 у 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Соборна,75.

Кінцевий строк прийняття документів на конкурс – 12-й день з дати, 
наступної за датою публікації цієї інформації.

��ІІ. Назва об’єкта: частина приміщення вестибуля першого по-
верху навчального корпусу № 1 площею 3,0 м2.

Адреса: Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 61.
Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство освіти і 

науки України.
Підприємство, на балансі якого перебуває об’єкт, – Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка.
Вартість об’єкта за незалежною оцінкою станом на 30.06.10 – 

6 827,00 грн. 
Основні умови проведення конкурсу:
1. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за ви-

користання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою 
за базовий місяць розрахунку – серпень 2010 року без урахування 
ПДВ становить 34,48 грн.

2. Ефективне використання орендованого майна за цільовим призна-
ченням – здійснення продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що 
призначаються для навчальних закладів.

3. Своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з урахуван-
ням індексу інфляції.

4. Строк дії договору оренди – 1 рік.
5. Заборона суборенди, приватизації та переходу права власності на 

орендоване майно третім особам.
6. Забезпечення страхування орендованого майна.
7. Дотримання вимог експлуатації об’єкта та забезпечення пожеж-

ної безпеки. 
8. Своєчасне здійснення капітального, поточного та інших видів ре-

монту орендованого майна.
9. Утримання об’єкта оренди в належному санітарно-технічному стані.
10. Переможець конкурсу зобов’язаний укласти договір оренди про-

тягом 10 робочих днів з моменту повідомлення йому про визнання його 
переможцем конкурсу.

11. Відшкодування переможцем конкурсу витрат на проведення неза-
лежної оцінки майна протягом 10 днів з дати укладення договору оренди.

12. Невід’ємні поліпшення, здійснені орендарем за рахунок власних 
коштів, які неможливо відокремити від об’єкта оренди не завдаючи йому 
шкоди, визнаються власністю держави і компенсації не підлягають.

13. Протягом п’ятнадцяти днів з дати підписання договору оренди 
укласти з балансоутримувачем об’єкта оренди договір про відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання 
комунальних послуг орендарю та компенсації частини податку на землю.

14. Протягом місяця після підписання договору оренди внести за-
вдаток у розмірі визначеної місячної орендної плати.

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

Конкурс буде проведено через 20 календарних днів після опу-
блікування інформації в газеті «Відомості приватизації» об 11.30 у 
РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Соборна, 75.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – 12-й день з дати, 
наступної за датою публікації цієї інформації.

Для участі у конкурсі учасник конкурсу подає до конкурсної 
комісії:

1) заяву про участь у конкурсі;
2) документи, визначені наказом ФДМУ від 14.11.05 № 2975 «Про 

затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для 
укладання договору оренди державного майна»;

3) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу та до-
даткові пропозиції до договору оренди надаються в окремому непро-
зорому конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою учас-
ника конкурсу;

4) зобов’язання (пропозиції) щодо запропонованої орендної плати по-
даються учасниками конкурсу (їх уповноваженими особами) на відкритому 
засіданні конкурсної комісії в запечатаному конверті. Реєстрація конкурсних 
пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Ознайомитись з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх 
розташування.

Документи приймаються за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. 
Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області, тел. 76-42-13.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу 
на право укладення договору оренди державного майна

Регіональне відділення ФДМУ по Черкаській області проводить 
конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомо-
го майна, що обліковується на балансі відокремленого структурного 
підрозділу пасажирської служби Одеської залізниці – Пасажирського 
вокзалу ім. Т. Шевченка. Орган управління – Міністерство транспорту 
та зв’язку України.

�� І. Назва об’єкта оренди: частина приміщення холу залізнич-
ного вокзалу ст. Т. Шевченка площею 2 м2 та частина приміщення 
касового залу залізничного вокзалу ст. Т. Шевченка площею 2 м2 
за адресою: вул. Московська, 7, м. Сміла Черкаської області.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 13 848 грн. 
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць (серпень 

2010 року), визначений відповідно до вимог чинного законодав-
ства, становить 103,84 грн. (без ПДВ).

��ІІ. Назва об’єкта оренди: частина приміщень холу залізничного 
вокзалу ст. Т. Шевченка: № 1 площею 1,5 м2 та № 2 площею 1,5 м2 
за адресою: вул. Московська, 7, м. Сміла Черкаської області.

Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 10 386 грн. 
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць (серпень 

2010 року), визначений відповідно до вимог чинного законодав-
ства, становить 77,88 грн. (без ПДВ).

Основні умови проведення конкурсу:
термін укладення договору оренди – на 2 роки і 364 дні; без права при-

ватизації, викупу та передачі в суборенду орендованого майна; найбільший 
запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазна-
ченого об'єкта оренди, який повинен бути не меншим, ніж початковий роз-
мір орендної плати, та відповідати орендним ставкам, що застосовуються 
до мети використання майна, запропонованої претендентом; своєчасна 
сплата орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звіт-
ним) з урахуванням її індексації; щомісячне інформування орендодавця та 
балансоутримувача про перерахування орендної плати; забезпечення ви-
конання зобов’язань зі сплати за оренду (завдаток у розмірі трьох орендних 
плат за базовий місяць оренди, який зараховується в рахунок сплати за 
три останні місяці оренди: пеня, штраф, неустойка); належне утримання та 
використання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до за-
яви орендаря; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання 
його пошкодженню і псуванню, утримання майна в порядку, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримування 
орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювання 
заходів протипожежної безпеки; страхування об'єкта оренди на суму, не 
меншу, ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на користь балансо-
утримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15 
робочих днів після підписання договору оренди укладення з балансоутри-
мувачем орендованого майна договору про відшкодування витрат балан-
соутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації 
об’єкта та забезпечення пожежної безпеки, виконання заходів щодо охо-
рони навколишнього середовища, створення безпечних та нешкідливих 
умов праці; надання працівників для попередження та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (в разі настання 
або загрози виникнення); недопущення виникнення заборгованості перед 
бюджетом та іншими цільовими фондами; своєчасне здійснення за рахунок 
орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого 
майна; компенсація витрат на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди 
та публікації щодо проведення конкурсу за виставленим рахунком відпо-
відних ЗМ1 та надання орендодавцю на момент укладення договору орен-
ди копій підтвердних документів; на момент укладення договору оренди 
сплата завдатку в розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди, 
який зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди.

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

У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємни-
цтва, який проводитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендова-
них виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з 
урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розра-
хунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії: 

заяву про участь у конкурсі, проект договору оренди, підписаний 
учасником конкурсу і завірений печаткою (за наявності), та комплект до-
кументів, передбачених Переліком документів, які подаються орендарем 
орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до 
державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 14 листопада 
2005 р. № 2975, крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 24; 

зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відо-
бражаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо розміру 
орендної плати;

відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчують 

повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріусом копії 
установчих документів; звіт про фінансові результати учасника конкурсу з ура-
хуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника 
конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу про банкрутство; 

для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію 
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про 
доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого 
підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку. 

Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропо-
зиції до умов договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендова-
ного майна, пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (застава, 
гарантія, тощо) – відображаються в проекті договору оренди.

Конкурс буде проведено об 11.00 5 листопада 2010 року за 
адресою: кімн. 501, бульв. Шевченка,185, м. Черкаси, в присут-
ності конкурсантів або їх уповноважених представників.

Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної пла-
ти) надаються в окремому конверті з написом «На конкурс по оренді, що 
відбудеться 5 листопада 2010 року, об’єкт оренди №__ площею__ м2 за 
адресою: вул. Московська, 7, м. Сміла Черкаської області», запечатаному 
печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін подання заяв для участі у конкурсі – за три (робочих) 
дні до проведення конкурсу – до 17.00 1 листопада 2010 року.

Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних непро-
зорих конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засідання 
конкурсної комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру орендної 
плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

Заяви приймаються за адресою: кімн. 501, бульв. Шевченка, 185, 
м. Черкаси. 

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного 
майна регіонального відділення за телефоном 37-34-48.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по Черкаській області про проведення конкурсу 
на право укладення договору оренди державного майна

Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення фойє 
на першому поверсі п’ятиповерхової будівлі гуртожитку № 2 пло-
щею 6,0 м2.

Місцезнаходження об’єкта оренди: вул. Садова, 32, м. Умань, Чер-
каська область.

Балансоутримувач: Уманський державний педагогічний університет 
імені Павла Тичини.

Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою – 13 800 грн.
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць (серпень) 

2010 року, визначений відповідно до вимог чинного законодавства, 
становить 109,25 грн. (без ПДВ).

Термін, на який укладається договір оренди, – 2 роки і 364 дні.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання зазначеного об’єкта оренди, який повинен бути не меншим, ніж 
початковий розмір орендної плати, та відповідати орендним ставкам, що за-
стосовуються до мети використання майна, запропонованої претендентом; 
своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (щомісяця до 
15 числа місяця, наступного за звітним); щомісячне інформування орендо-
давця та балансоутримувача про сплату за оренду; забезпечення виконання 
зобов’язань зі сплати за оренду (завдаток, пеня, штраф, неустойка); належ-
не утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням 
відповідно до заяви орендаря; забезпечення збереження орендованого 
майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, утримання майна в по-
рядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної без-
пеки, підтримування орендованого майна в належному стані, не гіршому, ніж 
на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного 
зносу, здійснювання заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта 
оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у звіті про незалежну оцінку, на ко-
ристь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; 
протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоу-
тримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балан-
соутримувача на утримання орендованого майна та надання комунальних 
послуг орендарю; дотримання організаційно-технічних вимог експлуатації 
об’єкта та забезпечення пожежної безпеки; виконання заходів щодо охо-
рони навколишнього середовища; створення безпечних та нешкідливих 
умов праці; надання працівників для попередження та ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природною стихією (в разі настання 
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або загрози виникнення); недопущення виникнення заборгованості перед 
бюджетом та іншими цільовими фондами; своєчасне здійснення за раху-
нок орендаря капітального, поточного та інших видів ремонту орендованого 
майна; заборона приватизації орендованого майна; заборона суборенди 
орендованого майна; компенсація витрат на здійснення незалежної оцінки 
об’єкта оренди та публікації щодо проведення конкурсу за виставленими 
рахунками та надання орендодавцю на момент укладення договору оренди 
копій підтвердних документів; на момент укладення договору оренди спла-
та завдатку в розмірі трьох орендних плат за базовий місяць оренди, який 
зараховується в рахунок сплати за останні місяці оренди. 

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

У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємни-
цтва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендова-
них виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з 
урахуванням коефіцієнта, передбаченого додатком 2 до Методики розра-
хунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвер-
дженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786.

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії: 

заяву про участь у конкурсі, проект договору оренди, підписаний учасни-
ком конкурсу і завірений печаткою (за наявності), та комплект документів, пе-
редбачених Переліком документів, які подаються орендарем орендодавцеві 
для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності, 
затвердженим наказом ФДМУ від 14 листопада 2005 р. № 2975;

зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відо-
бражаються в проекті договору оренди), крім пропозицій щодо розміру 
орендної плати. 

Для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвідчу-
ють повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості; 
довідку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено спра-
ву про банкрутство. 

Для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію 
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про 
доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта мало-
го підприємництва – фізичної особи –платника єдиного податку. 

Крім того, учасником конкурсу можуть бути надані додаткові пропо-
зиції до умов договору оренди, в тому числі щодо поліпшення орендова-
ного майна; пропозиції щодо гарантій сплати орендної плати (завдаток, 
гарантія тощо) відображаються в проекті договору оренди.

Конкурс буде проведений об 11.00 5 листопада 2010 року за адре-
сою: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси. Присутність на засіданні комісії 
учасників конкурсу або уповноважених представників обов’язкова.

Конкурсні пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної пла-
ти) надаються в окремому конверті з написом «На конкурс по оренді, що 
відбудеться 05.11.10, із зазначенням об’єкта оренди, загальної площі, 
адреси», запечатаному печаткою учасника конкурсу. Кінцевий термін 
подання заяв для участі в конкурсі – за три (робочих дні) до проведення 
конкурсу – до 17.00 1 листопада 2010 року.

Пропозиції щодо розміру орендної плати подаються в запечатаних не-
прозорих конвертах під час реєстрації учасників конкурсу до початку засі-
дання конкурсної комісії. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру 
орендної плати завершується за 10 хв. до початку проведення конкурсу.

Заяви приймаються за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевчен-
ка, 185, к. 501.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного 
майна регіонального відділення за телефонами: 37-34-48, 37-30-01.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Чернівецькій області про проведення конкурсу 
на право оренди державного майна

Орган управління: Міністерство транспорту та зв’язку України. 
Балансоутримувач: ДЗ Вузлова клінічна лікарня станції «Чернівці» 

ДТГО ЛЗ (код за ЄДРПОУ 01110972).
Назва об’єкта оренди та місцезнаходження: вбудоване приміщен-

ня (9-15) першого поверху будівлі лікарні (літ. Г) (реєстровий номер 
01110972.1.АААГБВ567) площею 13,4 м2 за адресою: м. Чернівці, вул. Черво-
ноармійська, 226, що перебуває на балансі ДЗ Вузлова клінічна лікарня стан-
ції «Чернівці» ДТГО ЛЗ (код за ЄДРПОУ 01110972). Вартість об’єкта оренди 
згідно зі звітом про незалежну оцінку на 31.07.10 становить 66 899,00 грн. 

Початковий розмір орендної плати за базовий місяць (серпень) 
2010 року при використанні об’єкта оренди з метою розміщення суб’єкта 
господарювання, що діє на основі приватної власності і провадить госпо-
дарську діяльність з медичної практики (оглядово-консультативний кабі-
нет хірургічного напрямку) (орендна ставка 20 %), визначений відповідно 
до вимог чинного законодавства, становить 1 128,36 грн. (без ПДВ).

Основні умови проведення конкурсу:
1) найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за 

використання зазначеного об’єкта оренди порівняно з початковим роз-
міром орендної плати;

2) своєчасна сплата орендної плати з урахуванням її індексації (що-
місяця до 15 числа місяця, наступного за звітним) та надання орендодав-
цю та балансоутримувачу інформації про перерахування орендної плати 
(копії платіжних доручень з відміткою обслуговуючого банку);

3) забезпечення сплати орендної плати у вигляді завдатку в розмірі, 
не меншому, ніж орендна плата за один місяць, яка сплачується протягом 
місяця з дня укладення договору;

4) належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим 
призначенням;

5) страхування об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у звіті 
про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визна-
ченому чинним законодавством;

6) заборона суборенди та переходу права власності на орендоване 
майно третім особам;

7) збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню 
і псуванню та забезпечення пожежної безпеки;

8) своєчасне здійснення за рахунок орендаря капітального, поточ-
ного та інших видів ремонту орендованого майна з дозволу балансо-
утримувача;

9) об’єкт оренди не підлягає приватизації;
10) право балансоутримувача разом з орендодавцем здійснювати 

контроль за станом та цільовим використанням майна;
11) укладення з балансоутримувачем орендованого майна окремого до-

говору про компенсацію плати податку за землю та відшкодування комуналь-
них платежів протягом 15 робочих днів після укладення договору оренди;

12) термін оренди – 2 роки 364 дні; 
13) подальше продовження терміну дії договору за умови виконан-

ня орендарем своїх обов’язків за договором оренди за наявності згоди 
балансоутримувача за обов’язкової наявності дозволу органу, уповно-
важеного управляти майном. Зазначені дії оформлюються додатковим 
договором, який є невід’ємною частиною договору. В той же час про-
лонгація вказаного договору у визначеному вище порядку буде можли-
вою лише за умови, якщо інше не буде передбачено законодавством на 
момент закінчення строку дії договору;

14) у разі припинення або розірвання договору поліпшення орендо-
ваного майна, здійснені орендарем за рахунок власних коштів, які можна 
відокремити від орендованого майна не завдаючи йому шкоди, визна-
ються власністю орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю 
держави і компенсації не підлягають;

15) компенсація орендарем витрат замовника на здійснення незалеж-
ної оцінки об’єкта оренди протягом трьох робочих днів з моменту оголо-
шення його переможцем конкурсу та надання орендодавцю на момент 
укладення договору оренди копії підтвердного документа; 

16) переможцем конкурсу визнається орендар, який запропонував най-
більшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу;

17) переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту 
договору оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний 
проект договору оренди;

18) проводити обслуговування залізничників та працівників лікарні 
за пільговими цінами. 

Відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом копії: 

установчих документів (статуту та установчого договору), свідоцтва про 
державну реєстрацію, довідки органу статистики про включення оренда-
ря – юридичної особи до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника 
податку, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 
(форма № 2-р) (за наявності такого); копію ліцензії на здійснення юри-
дичною особою окремого виду діяльності (за наявності такої); документи, 
що посвідчують повноваження представника юридичної особи; звіт про 
фінансові результати учасника конкурсу з урахуванням дебіторської та 
кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, що 
щодо нього не порушено справу про банкрутство;

для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що посвід-
чує особу учасника конкурсу (паспорт (стор. 1, 2, 11) тощо), або належ-
ним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної осо-
би, копію ідентифікаційного коду; посвідчені нотаріусом копії: свідоцтва 
про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності, 
довідки про взяття на облік платника податку, свідоцтва про реєстрацію 
платника ПДВ (за наявності такого); декларацію про доходи або завірену 
в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – 
фізичної особи – платника єдиного податку.

 Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 

комісії:
заяву про участь у конкурсі;
комплект відповідних вищезазначених документів, передбачених п. 

9.2 Порядку проведення конкурсу на право укладення договору оренди 
державного майна, затвердженого наказом ФДМУ від 13.11.04 № 2149 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.04 за № 1405/10004 
(із змінами та доповненнями та Переліком документів, які подаються орен-
дарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить 
до державної власності, затвердженим наказом ФДМУ від 14 листопада 
2005 року № 2975 (крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 24 Переліку);

пропозиції (проект договору оренди), крім розміру орендної плати;
додаткові пропозиції по договору оренди (за наявності). 
Всі вищевказані документи подаються в запечатаному конверті з на-

писом «На конкурс» із зазначенням об’єкта оренди, підписаному учасни-
ком конкурсу і запечатаному печаткою (за наявності).

Кінцевий термін подання заяв та документів для участі у конкурсі – два-
дцятий календарний день з дня опублікування оголошення про конкурс 
у газеті «Відомості приватизації».

Заяви приймаються за адресою: 58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобили-
ці, 21а, каб. № 9. 

Конкурс буде проведено на третій робочий день після закінчен-
ня приймання заяв та документів о 10.00 за адресою: м. Чернівці, 
вул. Л. Кобилиці, 21а, каб. № 2. 

Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноваже-
ні особи повинні подати конкурсні пропозиції щодо розміру орендної 
плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому 
конверті секретарю конкурсної комісії в день проведення конкурсу. Ре-
єстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку 
проведення конкурсу.

Контактний телефон для довідок 55-42-35.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ

РВ ФДМУ по Чернігівській області про проведення конкурсу 
на право оренди державного майна

� � 1. Назва об’єкта: частина даху будівлі камерально-
лабораторного корпусу площею 33,0 м2.

Місцезнаходження: м. Чернігів, вул. Щорса, 12. 
Орган управління: Міністерство охорони навколишнього природного 

середовища України.
Балансоутримувач: Чернігівське відділення Українського державного 

геологорозвідувального інституту.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди згідно з незалежною оцінкою на 17.06.10 

становить 260 339,05 грн.
Основні умови проведення конкурсу: 
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною 

платою, розрахованою відповідно до Методики розрахунку і порядку ви-
користання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою 
КМУ від 04.10.95 №786, з урахуванням змін та доповнень до неї, що за 
базовий місяць – серпень 2010 року (без ПДВ) становить 3 273,76 
грн., для розміщення частини обладнання антенно-щоглової системи 
радіозв’язку з орендною ставкою 15 %, але не менше, ніж орендна плата, 
визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати для за-
пропонованого виду діяльності; ефективне використання орендованого 
майна за цільовим призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі 
оренди; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності 
третім особам; виконання поточного та капітального ремонту за рахунок 
орендаря без компенсації витрат на їх здійснення; забезпечення оренда-
рем протипожежної безпеки об’єкта оренди; дотримання належних умов 
експлуатації об’єкта оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; 
страхування протягом місяця з дати укладення договору орендованого 
майна на користь балансоутримувача на суму, не меншу, ніж його вартість, 
визначена незалежною оцінкою; укладення з балансоутримувачем орендо-
ваного майна договору про відшкодування витрат балансоутримувача на 
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг протягом 
15 днів після укладення договору оренди; вжиття заходів для захисту навко-
лишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації 
об’єкта, отримання орендарем необхідних дозволів на його експлуатацію 
за власний рахунок; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати 
з урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат 
на здійснення незалежної оцінки майна та публікацію оголошення про 
конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ; внесення завдатку 
в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який 
вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця 
після підписання договору оренди; термін оренди – 5 років, якщо орендар 
не запропонує менший термін; здійснення орендарем за власний рахунок 
нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору (у разі укла-
дення договору оренди терміном на 3 роки і більше).

Конкурс відбудеться через 22 календарних дні з дати опубліку-
вання інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.30 за адре-
сою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 321, РВ ФДМУ по 
Чернігівській області. 

��2. Назва об’єктів: частина даху восьмиповерхового блоку ад-
міністративної будівлі площею 65,2 м2; частина даху восьмиповер-
хового блоку адміністративної будівлі площею 42,0 м2.

Місцезнаходження: м. Чернігів, проспект Миру, 21а.
Орган управління Міністерство з питань житлово-комунального гос-

подарства України.
Балансоутримувач: Чернігівський філіал ДП «Державний науково-

дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єктів оренди згідно з незалежною оцінкою на 24.06.10 

становить: об’єкта №1 – 490 315,74 грн.; об’єкта №2 – 315 847,56 грн.
Основні умови проведення конкурсу: 
найбільший розмір орендної плати порівняно зі стартовою орендною 

платою, розрахованою відповідно до Методики розрахунку і порядку ви-
користання плати за оренду державного майна, затвердженої постано-
вою КМУ від 04.10.95 №786, з урахуванням змін та доповнень до неї, що 
за базовий місяць – серпень 2010 року (без ПДВ) становить: об’єкт 
№1 – 12 331,44 грн. (для розміщення антен та обладнання стільниково-
го мобільного зв’язку з орендною ставкою 30 %); об’єкт № 2 – 7 943,57 
грн. (для розміщення антен стільникового мобільного зв’язку з орендною 
ставкою 30 %), але не менше, ніж орендна плата, визначена відповідно до 
Методики розрахунку орендної плати для запропонованого виду діяльності; 
ефективне використання орендованого майна за цільовим призначенням 
відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона приватизації, су-
боренди та переходу права власності третім особам; виконання поточного та 
капітального ремонту за рахунок орендаря без компенсації витрат на їх здій-
снення; забезпечення орендарем протипожежної безпеки об’єкта оренди; 
дотримання належних умов експлуатації об’єкта оренди, запобігання його 
пошкодженню та псуванню; страхування протягом місяця з дати укладен-
ня договору орендованого майна на користь балансоутримувача на суму, 
не меншу, ніж його вартість, визначена незалежною оцінкою; укладення з 
балансоутримувачем орендованого майна договору про відшкодування 
витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна та надання 
комунальних послуг протягом 15 днів після укладення договору оренди; 
вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотриман-
ня екологічних норм експлуатації об’єкта, отримання орендарем необхідних 
дозволів на його експлуатацію за власний рахунок; своєчасне і в повному 
обсязі внесення орендної плати з урахуванням індексу інфляції; компенса-
ція переможцем конкурсу витрат на здійснення незалежної оцінки майна та 
публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних 
ЗМІ; внесення завдатку в розмірі, не меншому, ніж орендна плата за базовий 
місяць оренди, який вноситься в рахунок плати за останній місяць оренди, 
протягом місяця після підписання договору оренди; термін оренди – 5 років, 
якщо орендар не запропонує менший термін; здійснення орендарем за влас-
ний рахунок нотаріального посвідчення та державної реєстрації договору (у 
разі укладення договору оренди терміном на 3 роки і більше).

Конкурс відбудеться через 22 календарних дні з дати опубліку-
вання інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 за адре-
сою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 321, РВ ФДМУ по 
Чернігівській області. 

�� 3. Назва об’єкта: нежитлові приміщення першого поверху 
двоповерхової адмінбудівлі площею 68,8 м2.

Місцезнаходження: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 65. 
Орган управління: Державний комітет статистики України.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Чернігівській 

області.
Статус майна: нерухоме майно державної форми власності.
Вартість об’єкта оренди згідно з незалежною оцінкою на 18.08.10 

становить 102 963,78 грн.
Основні умови проведення конкурсу: найбільший розмір орендної плати 

порівняно зі стартовою орендною платою, розрахованою відповідно до 
Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного 
майна, затвердженої постановою КМУ від 04.10.95 №786, з урахуванням 
змін та доповнень до неї, що за базовий місяць – серпень 2010 року (без 
ПДВ) становить 2 604,98 грн., для розміщення відділення банку та банко-
мата з орендною ставкою 30 %, але не менше, ніж орендна плата, визначена 
відповідно до Методики розрахунку орендної плати для запропонованого 
виду діяльності; ефективне використання орендованого майна за цільовим 
призначенням відповідно до мети, вказаної у договорі оренди; заборона 
приватизації, суборенди та переходу права власності третім особам; ви-
конання поточного та капітального ремонту за рахунок орендаря без ком-
пенсації витрат на їх здійснення; забезпечення орендарем протипожежної 
безпеки об’єкта оренди; дотримання належних умов експлуатації об’єкта 
оренди, запобігання його пошкодженню та псуванню; страхування протягом 
місяця з дати укладення договору орендованого майна на користь балан-
соутримувача на суму, не меншу, ніж його вартість, визначена незалежною 
оцінкою; укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору 
про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендовано-
го майна та надання комунальних послуг протягом 15 днів після укладення 
договору оренди; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з 
урахуванням індексу інфляції; компенсація переможцем конкурсу витрат на 
здійснення незалежної оцінки майна та публікацію оголошення про конкурс 
за виставленими рахунками відповідних ЗМІ; внесення завдатку в розмірі, 
не меншому, ніж орендна плата за базовий місяць оренди, який вноситься в 
рахунок плати за останній місяць оренди, протягом місяця після підписання 
договору оренди; термін оренди – до 31 грудня 2010 року включно.

Конкурс відбудеться через 22 календарних дні з дати опубліку-
вання інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.15 за адре-
сою: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 43, кімн. 321, РВ ФДМУ по 
Чернігівській області. 

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд кон-
курсної комісії такі матеріали: 

1) заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ 
від 14.11.05 №2975 «Про затвердження Переліку документів, які подають-
ся орендарем орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що 
належить до державної власності», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 16.01.06 за №29/11903, крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16 і 24;

2) відомості про учасника конкурсу: 
а) для учасників, які є юридичними особами: документи, що посвід-

чують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріу-
сом копії установчих документів; звіт про фінансові результати учасника 
конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості; до-
відку від учасника конкурсу про те, що щодо нього не порушено справу 
про банкрутство; 

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену дові-
реність, видану представнику фізичної особи; свідоцтво про реєстрацію 
фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про 
доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта мало-
го підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

3) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім 
розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання 
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються 
до проекту договору оренди;

4) додаткові пропозиції до договору оренди.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші 

матеріали подаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних 
печаткою учасника конкурсу.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі та пропозицій 
до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу, – 16-й кален-
дарний день починаючи з дня, наступного за днем публікації інформації 
в газеті «Відомості приватизації». 

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі оренди держав-
ного майна регіонального відділення (кімн. 411) за тел. 77-44-95 з 8.00 
до 17.00 (крім вихідних).

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Чернігівській області про результати конкурсів 

на право оренди державного майна, призначених на 24.09.10
Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення регіональ-

ним відділенням договорів оренди нерухомого державного майна, що 
перебуває на балансі Ніжинської дистанції сигналізації та зв’язку ДТГО 
«Південно-Західна залізниця», а саме: 1/8 вежі радіорелейного зв’язку 
за адресою: м. Ніжин, провулок Урожайний, 8а; 1/8 вежі радіорелейно-
го зв’язку за адресою: м. Бобровиця, вул. Дзержинського, 113 з єдиним 
заявником – ПрАТ «Телесистеми України.

Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення регіональним 
відділенням договорів оренди нерухомого державного майна, що пере-
буває на балансі Чернігівського державного технологічного університету, 
за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, а саме: 

частини даху площею 21,0 м2 та частини технічного поверху площею 
9,8 м2 будівлі учбового корпусу № 4 з єдиним заявником – ПрАТ «МТС 
Україна»;

частини даху будівлі учбового корпусу № 4 площею 24,3 м2 з єдиним 
заявником – ЗАТ «Київстар Дж.Ес. Ем».

Конкурсною комісією прийнято рішення про укладення регіональним 
відділенням договорів оренди нерухомого державного майна, що пере-
буває на балансі Чернігівської дирекції УДППЗ «Укрпошта», за адресою: м. 
Чернігів, просп. Перемоги, 115, а саме: нежитлового приміщення однопо-
верхової будівлі 38-го відділення поштового зв’язку, прибудованого до жит-
лового будинку, площею 30,6 м2; нежитлового приміщення одноповерхової 
будівлі 38-го відділення поштового зв’язку, прибудованого до житлового 
будинку, площею 27,8 м2 з єдиним заявником – ФОП Гапоном М. В.

М. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ

щодо проведення конкурсу з використанням відкритості 
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону 

на право оренди державного майна
Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: нерухоме майно 

– нежилі приміщення загальною площею 398,98 м2 підвального та 
цокольного поверхів, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Уриць-
кого, 35 та перебуває на балансі Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища України.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 31.07.10 становить: на підвальному поверсі будівлі загальною площею 
136,56 м2 – 780 805,84 грн. без урахування ПДВ; на цокольному поверсі будів-
лі загальною площею 262,42 м2 – 1 589 499,94 грн. без урахування ПДВ.

Стартова орендна плата становить без урахування ПДВ 
11 993,75 грн. (базовий місяць розрахунку – серпень 2010 р.), мета 
використання: розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів під-
акцизної групи (орендна ставка 6 %). Орган, уповноважений управляти 
об’єктом оренди, – Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища України.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання зазначеного об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах 
початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди 
відповідно до його цільового призначення та умов договору оренди; строк 
оренди – до 31 грудня 2010 року; заборона суборенди, приватизації та 
переходу права власності на орендоване майно третім особам; забезпе-
чувати збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і 
псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нор-
мами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в 
належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з ураху-
ванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної 
безпеки; компенсація переможцем конкурсу протягом 15 днів з моменту 
підписання договору оренди витрат за виконану незалежну оцінку об’єкта 
оренди замовнику оцінки (за наявності підтвердних документів); на під-
твердження зобов’язання і на забезпечення його виконання переможець 
конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі запропонованої ним суми 
місячної плати протягом 10 днів з моменту підписання договору оренди. 
Внесений завдаток підлягає зарахуванню в рахунок плати за останній мі-
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сяць платежів за використання майна; укладення з балансоутримувачем 
орендованого майна договору про відшкодування витрат балансоутриму-
вача на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг 
орендарю; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати 
орендоване майно на суму, не меншу, ніж його вартість за звітом про оцін-
ку, на користь балансоутримувача і подати орендодавцю копії страхового 
полісу і платіжного доручення про сплату страхового платежу; тимчасово 
до 1 січня 2011 р. орендна ставка по договору оренди застосовується 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 
р. № 316 «Деякі питання оплати оренди державного майна» (зі змінами 
згідно з постановами від 02.12.09 № 1341 та 16.06.10 № 440); надати 
орендодавцеві протягом місяця з моменту укладання договору оренди 
завірених належним чином копій дозвільної документації уповноважених 
органів на розміщення кафе, їдальні відповідно до наказу Міністерства 
економіки України від 24.07.02 № 219 «Про затвердження Правил роботи 
закладів (підприємств) ресторанного господарства»; на момент укладення 
договору оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений 
висновок балансоутримувачу – Міністерству охорони навколишнього при-
родного середовища України; 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 визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % по-
чаткової плати торгів.

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії такі матеріали: 

1. Заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ 
від 14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які по-
даються орендодавцеві» (крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 24 Переліку), 
у тому числі:

проект договору оренди об’єкта, який відповідає Типовому договору 
оренди, затвердженому наказом ФДМУ № 1329 від 09.08.07, з розра-
хунком стартової орендної плати за базовий місяць оренди, проект акта 
приймання-передачі нерухомого майна, що підписані учасником конкурсу 
і завірені його печаткою (на паперовому і електронному носіях).

Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала під-
ставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає 
нові пропозиції відповідно до умов конкурсу. 

2. Відомості про учасника конкурсу: 
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом 

копії установчих документів (статуту та установчого договору (у разі звер-
нення господарського товариства із заявою про оренду); свідоцтва про 
державну реєстрацію; довідку органу статистики про включення орендаря 
– юридичної особи до ЄДРПОУ; копію свідоцтва про реєстрацію платника 
податку на додану вартість (форма № 2-р); копію довідки про взяття на 
облік платника податку; копію ліцензії на здійснення юридичною особою 
окремого виду діяльності (за наявності такого); документи, що посвідчу-
ють повноваження представника юридичної особи; звіт про фінансовий 
стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської 
та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, 
що щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копію документа, що по-
свідчує особу учасника конкурсу (паспорт (стор. 1, 2, 11) тощо), або на-
лежним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної 
особи; копію ідентифікаційного коду (також для фізичних осіб, які не є 
суб’єктами підприємницької діяльності); свідоцтво про реєстрацію фізич-
ної особи як суб’єкта підприємницької діяльності; свідоцтво про сплату 
єдиного податку або свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (нотарі-
ально посвідчені); декларацію про доходи (звіт про фінансові результати 
суб’єкта малого підприємництва).

Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
3. Зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім 

розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасни-
ком конкурсу в день проведення конкурсу. Забезпечення виконання 
зобов’язання щодо сплати орендної плати (завдаток) включаються до 
проекту договору оренди.

4. Додаткові пропозиції до договору оренди.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають 

відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та 
чинному законодавству України.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 17 
календарних днів з дати опублікування до 16.00 останнього дня (кімн. 
214) за адресою: 01032, м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ ФДМУ по 
м. Києву, в конверті з написом «На конкурс», запечатаному печаткою 
учасника конкурсу (для фізичних осіб, за наявності), із зазначенням 
назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа, балансо-
утримувач).

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

Конкурс буде проведено об 11.00 на 24-й календарний день з 
дати опублікування за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, РВ 
ФДМУ по м. Києву (кімн. № 225). 

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

Додаткову інформацію можна отримати у відділі укладення догово-
рів оренди державного нерухомого майна РВ ФДМУ по м. Києву або за 
тел. (044) 235-05-28.

В інформації РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу на 
право оренди державного нерухомого майна – відкритої площадки 
з твердим покриттям (асфальтований майданчик, інвентарний 
номер 1011-0004) загальною площею 51,20 м2, яке розташоване 
за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 5 та перебуває на балансі 
Управління державної автомобільної інспекції Головного управління 
МВС України в м. Києві, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» 
від 15 вересня 2010 р. № 35 (628) на стор.16 під № 7, в основних умо-
вах конкурсу слова «строк оренди – до 1 січня 2010 року» слід читати: 
«строк оренди – до 1 січня 2011 року».

В інформації РВ ФДМУ по м. Києву про проведення конкурсу на 
право оренди державного нерухомого майна – нежилого приміщення 
загальною площею 6,80 м2, яке розташоване за адресою: м. Київ, 
вул. Солом’янська, 7а та перебуває на балансі Державного універси-
тету інформаційно-комунікаційних технологій, опублікованій в газеті 
«Відомості приватизації» від 22 вересня 2010 р. № 36 (629) на стор.16 
під № 3, у назві об’єкта оренди та його місцезнаходженні слова «…(на 
другому поверсі будівлі гуртожитку)» слід читати: «…(на шостому по-
версі будівлі гуртожитку)».

ОРЕНДА МАЙНА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЙ
(відповідно до наказу ФДМУ №  30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на право укладення договору 

оренди нерухомого майна, яке перебуває на балансі Івано-
Франківського обласного державного проектно-технологічного 

центру охорони родючості грунтів та якості продукції
Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нежитлове при-

міщення площею 12, м2 на третьому поверсі адміністративно-
лабораторного корпусу, який розташований за адресою: м. Івано-

Франківськ, вул. Гаркуші, 2 та перебуває на балансі Івано-Франківського 
обласного державного проектно-технологічного центру охорони родючості 
ґрунтів та якості продукції.

Мета використання об’єкта – розміщення офіса.
Вартість майна згідно зі звітом про незалежну оцінку на 30.06.10 ста-

новить 88 210,00 грн. (без ПДВ).
Початковий розмір орендної плати за базовий місяць оренди – 

червень 2010 року становить 1 102,62 грн. (без ПДВ).
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати порів-

няно з початковим розміром орендної плати; цільове використання дер-
жавного майна – розміщення офіса; своєчасна сплата орендної плати 
(не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням індек-
су інфляції; заборона приватизації орендарем та передачі в суборенду; 
утримання об’єкта оренди відповідно до санітарно-епідеміологічних та 
протипожежних норм; строк дії оренди – два роки та одинадцять місяців; 
страхування орендованого майна на весь термін дії договору оренди 
протягом п’яти днів з дня оголошення переможця конкурсу; у місячний 
термін з дня підписання договору оренди обов’язкове укладення з ба-
лансоутримувачем договору про відшкодування комунальних послуг; 
здійснення капітального, поточного та інших видів ремонту орендова-
ного майна після попереднього погодження з балансоутримувачем.

Конкурс відбудеться через 20 календарних днів після опублі-
кування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу в 
газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Івано-Франківськ, 
вул. Гаркуші, 2, каб. 43 о 10.00.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу з використанням  відкритості 

пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону 
на право оренди державного майна

Назва об’єкта оренди і його місцезнаходження: нежитлове при-
міщення загальною площею 35,0 м2 на першому поверсі будівлі 
навчально-лабораторного корпусу, яка розташована за адресою: 
02156, м. Київ, вул. Кіото, 19 та перебуває на балансі Київського націо-
нального торговельно-економічного університету.

Орган, уповноважений управляти майном, – Міністерство освіти і на-
уки України. Майно є державною власністю, вільне, не надано в оренду 
юридичним або фізичним особам, не перебуває в заставі.

Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку 
на 30.06.10 становить 262 781,0 грн. без ПДВ.

Стартова орендна плата, розрахована відповідно до Методики роз-
рахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, за-
твердженої постановою КМУ від 04.10.95 № 786 (з урахуванням змін), за 
базовий місяць – липень 2010 р. становить 1 092,73 грн. без ПДВ, 
мета використання – розміщення перукарні.

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Основні умови проведення конкурсу:
повна відповідність запропонованій меті використання; найбільший 

запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазна-
ченого об’єкта оренди порівняно зі встановленою на торгах початковою 
орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно 
до його цільового призначення та умов договору оренди; строк оренди 
– 1 рік; забезпечувати збереження орендованого майна, запобігати його 
пошкодженню і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому 
санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати 
орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі 
його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснюва-
ти заходи протипожежної безпеки; компенсація переможцем конкурсу 
протягом 15 днів з моменту підписання договору оренди витрат за ви-
конану незалежну оцінку об’єкта оренди замовнику оцінки (за наявності 
підтвердних документів); виконання всіх зобов’язань, зазначених у до-
говорі оренди; на підтвердження зобов’язання і на забезпечення його 
виконання переможець конкурсу повинен сплатити завдаток у розмірі 
запропонованої ним суми місячної орендної плати протягом 15 днів з 
моменту підписання договору оренди. Внесений завдаток підлягає за-
рахуванню в рахунок плати за останній місяць платежів за використання 
майна; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати з ураху-
ванням індексу інфляції, відшкодування комунальних і експлуатаційних 
витрат та податків згідно з договором оренди; протягом місяця після 
укладення договору оренди застрахувати орендоване майно на суму, не 
меншу, ніж його вартість за звітом про оцінку, на користь орендодавця 
і подати орендодавцю копію страхового поліса і платіжного доручення 
про сплату страхового платежу; дотримання вимог експлуатації об’єкта 
оренди; наявність згідно з чинним законодавством України дозволів на 
здійснення діяльності відповідно до мети використання об’єкта оренди; 
переможець конкурсу після отримання від орендодавця проекту договору 
оренди протягом 5 робочих днів повертає йому підписаний зі свого боку 
проект договору оренди.

Додаткові вимоги щодо умов договору:
заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на 

орендоване майно третім особам; робота за графіком роботи КНТЕУ.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування 

розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначаєть-
ся переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника 
конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 1 % по-
чаткової плати торгів.

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

Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної 
комісії такі матеріали:

1) заяву про участь у конкурсі та документи, визначені наказом ФДМУ 
від 14.11.05 № 2975 «Про затвердження Переліку документів, які подають-
ся орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до 
державної власності» (крім позицій 1, 2, 5, 6, 7, 8, 16, 24), у тому числі: проект 
договору оренди об’єкта, який відповідає Типовому договору оренди, за-
твердженому наказом ФДМУ № 1329 від 09.08.07, з розрахунком стартової 
орендної плати за базовий місяць оренди, проект акта приймання-передачі 
нерухомого майна, підписані учасником конкурсу і завірені його печаткою.

Якщо учасник конкурсу вже подав заяву про оренду, яка стала під-
ставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає 
нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;

2) відомості про учасника конкурсу:
а) для учасників, які є юридичними особами: посвідчені нотаріусом 

копії установчих документів: статуту та установчого договору (у разі 
звернення господарського товариства із заявою про оренду), свідоцтва 
про державну реєстрацію, довідки органу статистики про включення 
орендаря – юридичної особи до ЄДРПОУ, свідоцтва про реєстрацію 
платника податку на додану вартість (форма № 2-р), довідки про взяття 
на облік платника податку; ліцензії на здійснення юридичною особою 
окремого виду діяльності (за наявності такого); документи, що посвідчу-
ють повноваження представника юридичної особи; звіт про фінансовий 
стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської 
і кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те, 
що щодо нього не порушено справу про банкрутство;

б) для учасників, які є фізичними особами: копії ідентифікаційного коду, 
свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяль-
ності, свідоцтва про сплату єдиного податку або свідоцтва про реєстрацію 
платника ПДВ (нотаріально посвідчені); копію документа, що посвідчує осо-
бу учасника конкурсу (паспорт (стор. 1, 2, 11) тощо), або належним чином 
оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи; декларацію 
про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта мало-
го підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку;

4) зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру 
орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день 
проведення конкурсу. Забезпечення виконання зобов’язання щодо сплати 
орендної плати (завдаток) включаються до проекту договору оренди;

5) додаткові пропозиції до договору оренди.
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають від-

повідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чин-
ному законодавству України.

Заяви та документи на участь у конкурсі приймаються протягом 20 
календарних днів з дати опублікування інформаційного повідомлення в га-
зеті «Відомості приватизації» до 16.00 останнього дня за адресою: 02156, 
м. Київ, вул. Кіото, 19, Київський національний торговельно-економічний 
університет (кімн. 244), у конверті з написом «На конкурс», запечатаному 
печаткою учасника конкурсу (для фізичних осіб за наявності), із зазначен-
ням назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа).

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

Конкурс буде проведено об 11.00 на 23-й календарний день з 
дати опублікування інформаційного повідомлення в газеті «Відомості 
приватизації» за адресою: м. Київ, вул. Матеюка, 2, гуртожиток № 3 
Київського національного торговельно-економічного університету, 
актова зала.

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

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: (044) 
513-99-54, 519-36-69, 531-49-18.

ОРЕНДА МАЙНА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
(відповідно до наказу ФДМУ №  30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведення конкурсу на право укладення 

договору оренди військового майна
Назва та місцерозташування органу, що проводить конкурс: Управ-

ління Служби безпеки України в Рівненській області, 33023, м. Рівне, 
вул. Відінська, 4.

Назва об’єкта та його місцезнаходження: частина службового примі-
щення загальною площею 2,8 м2 на першому поверсі адмінбудівлі Управ-
ліня СБУ, яка розташована за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 4.

Балансоутримувач: Управління СБУ в Рівненській області.
Орган управління: Служба безпеки України.
Статус: нерухоме військове майно.
Стартовий розмір орендної плати за базовий місяць розрахун-

ку – травень 2010 року становить 389,85 грн. без ПДВ (орендна 
ставка 30 %).

У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні 
індекси інфляції.

Мета використання: розміщення банкомата.
Основні умови проведення конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за вико-

ристання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; сво-
єчасна та у повному обсязі сплата орендної плати з урахуванням індексу 
інфляції; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання 
його пошкодженню, утримання майна в належному стані, передбачено-
му санітарними нормами та правилами пожежної безпеки; страхування 
об’єкта оренди на суму, не меншу, ніж зазначена у звіті про незалежну 
оцінку, на користь балансоутримувача у порядку, визначеному чинним 
законодавством, протягом місяця після укладення договору оренди; 
укладення з балансоутримувачем орендованого майна договору про 
відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого 
майна та надання комунальних послуг, протягом місяця після укладення 
договору оренди; своєчасне здійснення за рахунок орендаря поточного 
ремонту орендованого майна; заборона суборенди та надання третім 
особам права користування об’єктом оренди.

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

Учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії такі до-
кументи:

заяву про участь у конкурсі;
проект договору оренди, підписаний учасником конкурсу;
комплект документів, передбачений Переліком документів, які пода-

ються орендарем орендодавцеві для укладання договору оренди майна, 
що належить до державної власності, затверджений наказом ФДМУ від 
14.11.05 № 2975 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.06 
за № 29/11903); 

документи, що посвідчують повноваження представника юридичної 
особи (належним чином оформлена довіреність, видана представнику 
юридичної особи);

відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу;
довідку про те, що проти нього не порушено справу про банкрутство;
економічне обгрунтування оренди (варіанти поліпшення орендованого

майна);
інші додаткові зобов’язання щодо експлуатації об’єкта. 
Конкурсні пропозиції надаються в окремому запечатаному конверті з 

написом «На конкурс на право оренди». Конкурсні пропозиції можуть на-
даватись безпосередньо учасником або поштою за адресою: 33023, м. 
Рівне, вул. Відінська, 4.

Кінцевий термін прийняття документів на конкурс – по завершенні 20 
календарних днів з моменту опублікування інформації в газеті «Відомості 
приватизації».

Конкурс буде проведено об 11.00 на 21-й календарний день з 
дати опублікування інформації в газеті «Відомості приватизації» за 
адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 4, каб. 221.

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

Додаткову інформацію щодо умов конкурсу можна отримати за теле-
фонами: (0362) 67-81-27 (Юрій Олексійович), (0362) 67-82-21 (Олександр 
Миколайович).

Початок рубрики на стор. 1, 2.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про визнання повторного конкурсу з продажу пакета 
акцій ВАТ «Слов’янський керамічний комбінат» 

з використанням відкритості пропонування ціни 
за принципом аукціону таким, що не відбувся

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Донецькій 
області підбило підсумки повторного конкурсу з продажу пакета акцій ВАТ 
«Слов’янський керамічний комбінат», оголошення про який було опри-
люднено в газеті «Відомості приватизації» від 14.07.10 № 26 (619).

ВАТ «Слов’янський керамічний комбінат» розташоване за адресою: 
84105, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. К. Маркса, 77.

До продажу був запропонований пакет акцій розміром 92,897 % ста-
тутного фонду товариства у кількості 40 763 080 штук.

Код за ЄДРПОУ 00293574.
Номінальна вартість однієї акції – 0,25 грн.
Початкова вартість пакета акцій: 7 500 000 грн.
Форма випуску акцій – документарна.
Відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з про-

дажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом ФДМУ 
від 31.08.04 № 1800, розпорядженням Антимонопольного комітету Укра-
їни від 31.08.04 № 330-р, рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку України від 17.11.04 № 489 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 23.12.04 за № 1634/10233, зі змінами та 
доповненнями, та наказу Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій 
області від 24.09.10 № 01779 повторний конкурс з продажу пакета ак-
цій ВАТ «Слов’янський керамічний комбінат» вважається таким, що не 
відбувся у зв’язку з відсутністю заяв від потенційних покупців на участь 
у конкурсі.

Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 200-36-16Департамент підготовки та проведення конкурсів, т. 200-36-16

ПРОДАЖ ПАКЕТІВ АКЦІЙ


