ІНФОРМАЦІЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА В
ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АР КРИМ ТА М. СЕВАСТОПОЛІ
ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ З ВІДБОРУ СУБ'ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
1. Об’єкт: «Вбудоване приміщення загальною площею 160,0 кв. м в будівлі
ремонтно – механічної майстерні, що перебуває на балансі Олешківського
міжрайонного управління водного господарства, за адресою: Херсонська область,
смт Білозерка, вул. Херсонська, 148».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Сорокін Ігор Миколайович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки 31.10.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення
виробничо – складського призначення.
2. Об’єкт: «Частина холу загальною площею 3,0 кв. м на першому поверсі в
будівлі Новокаховського міського суду Херсонської області, що перебуває на балансі
Територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській
області, за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, просп. Дніпровський, 1».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія
«Контрактовий дім».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки 31.10.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення
(частини приміщень) для розміщення банкоматів, інших автоматів.
3. Об’єкт: «Гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми
у кількості 72 одиниць (за переліком), що перебувають на балансі ДП «Укрриба» та
знаходяться в межах земель Олешківської міської ради Олешківського району
Херсонської області».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄЛІНД».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки 30.11.2018.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення:
водогосподарські та гідротехнічні споруди.
4. Об’єкт: «Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 12,8 кв. м
на шостому поверсі та частина даху загальною площею 10,05 кв. м будівлі Центра
обробки і перевезення пошти, що перебуває на балансі Херсонської дирекції
ПАТ «Укрпошта», за адресою: м. Херсон, Привокзальна площа, 1».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАЙФСЕЛЛ».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення,
конструктивні частини будівель для розміщення передавальних пристроїв.
5. Об’єкт: «Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 387,2 кв. м
на першому поверсі в будівлі їдальні на території бази відпочинку «Колос», що
перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет», за
адресою: Херсонська область, Скадовський район, смт Лазурне, вул. Курортна, 6».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Пікулін Сергій Вікторович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Запланована дата оцінки 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення
закладів громадського харчування.
6. Об’єкт: «Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 18,11 кв. м
на дев’ятому поверсі та частина даху загальною площею 15,0 кв. м будівлі
гуртожитку № 6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський державний аграрний
університет», за адресою: м. Херсон, вул. Садова, 17-а».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення,
конструктивні частини будівель для розміщення передавальних пристроїв.

7. Об’єкт: «Частина нежитлового приміщення загальною площею 5,0 кв. м на
першому поверсі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: ПАТ «Комерційний банк «ПРИВАТБАНК».
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення
(частини приміщень) для розміщення банкоматів, інших автоматів.
8. Об’єкт: «Частина холу загальною площею 4,0 кв. м на першому поверсі
будівлі навчального корпусу № 1, що перебуває на балансі Херсонського державного
університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Грицина Владислав Володимирович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення
(частини приміщень) для розміщення автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
9. Об’єкт: «Частина вестибюлю загальною площею 2,0 кв. м на першому
поверсі будівлі навчального корпусу № 2, що перебуває на балансі Херсонського
державного університету, за адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 27».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Грицина Владислав Володимирович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Запланована дата оцінки 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення
(частини приміщень) для розміщення автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
10. Об’єкт: «Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 142,4 кв. м
на першому поверсі будівлі їдальні, що перебуває на балансі ДВНЗ «Херсонський
державний аграрний університет», за адресою: м. Херсон, вул. Комкова, 73 - б».
Замовник: РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Платник: Фізична особа – підприємець Лелюк Віталій Анатолійович.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
внесення змін до договору оренди.

Запланована дата оцінки 30.11.2018.
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними до об’єктів
оцінки, відповідно до інформації, наведеної у додатку 2 Положення: приміщення
закладів громадського харчування.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМ в Херсонській області, АР Крим
та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14-й
годині 17.12.2018, телефон для довідок (0552) 22 44 44.
Докладну інформацію щодо подання конкурсної документації опубліковано в
газеті «Відомості приватизації» від 28.11.2018 року № 96 (1220).

