
 

Інформаційне повідомлення  

регіонального відділення ФДМУ по Луганській області  

про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  

які будуть залучені до проведення оцінки об’єктів оренди: 

 

1. Найменування об'єкта оцінки: двоповерхова промислова будівля № 6, 

площею 482,5 кв.м. інвентарний № 20212, реєстровий № 32320594.4.СВЖЦОН083. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Луганська обл., Попаснянський р-н, м. 

Гірське, вул. Гагаріна, буд. № 14. 

Балансоутримувач: ВП «Щахта «Гірська» ДП «Первомайськвугілля». 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення 

договору оренди. 

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. 

Платник: ФОП Бородавка О.В. 

2. Найменування об'єкта оцінки: нерухоме майно, а саме: адміністративно-

приймальний корпус оздоровчого табору (інв. № 312038) загальною площею 935,9 

кв.м.; спальний корпус № 1 оздоровчого табору (інв. № 312041) загальною площею 

608,5 кв.м.; спальний корпус № 2 оздоровчого табору (інв. № 312042) загальною 

площею 604,6 кв.м.; спальний корпус №3 оздоровчого табору (інв. № 312043) 

загальною площею 612,4 кв.м.; спальний корпус № 4 оздоровчого табору (інв. № 

312044) загальною площею 610,8 кв.м.; клуб – столова оздоровчого табору (інв. № 

312045) загальною площею 1654,4 кв.м.; господарський корпус оздоровчого табору 

(інв.№ 312046) загальною площею 390,7 кв.м.; котельна оздоровчого табору (інв. № 

312047) загальною площею 407,0 кв.м.; станція перекачки оздоровчого табору (інв. № 

312048) загальною площею 30,2 кв.м.; будівля ТП - піонертабір (інв. № 312049) 

загальною площею 150,9 кв.м.; літній кінотеатр оздоровчого табору (інв. № 312382) 

загальною площею 592,0 кв.м.; жилий дім оздоровчого табору (інв.№ 312657) 

загальною площею 540,7 кв.м.; жилий дім оздоровчого табору (інв.№ 312039) 

загальною площею 533,8 кв.м.; басейн (інв. № 14413) загальною площею 250,0 кв.м.; 

басейн (інв. № 14414) загальною площею 250,0 кв.м.; павільйон (інв. № 312288) 

загальною площею 116,2 кв.м.; стадіон площею 4000 кв.м.; волейбольний та 

баскетбольний майданчики загальною площею 325,0 кв.м. 

Місцезнаходження об'єкта оцінки: Луганська обл., м. Кремінна, вул. 

Санаторна 28. 

Балансоутримувач: РКХЗ «Зоря». 

Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єктів оренди для укладення 

договору оренди.  

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2016. 

Платник: ТОВ НВП «Зоря». 

 

Звіт про оцінку має бути складений державною мовою. 

Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну 

документацію, яка складається з конкурсної пропозиції і підтвердних документів, а 

саме: заяву про участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; 

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; документи, в яких 

зазначено правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо 

виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на виконання 

таких робіт: письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до 

проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми 

особистими підписами; інформацію про претендента за встановленою формую. 



Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути 

завірені належним чином. 

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно 

до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого 

наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075 і зареєстрованого 

Міністерством юстиції України 15.01.2016 за №60/28190. 

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має 

містити пропозицію щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з 

виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях, для об’єктів 

нерухомого майна – не більше 5 днів; для цілісних майнових комплексів – 15-20 днів). 

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом 

підтвердних документів, що містяться в конверті.  

Конкурс відбудеться 26 квітня 2016 р. о 10.00 в регіональному відділенні 

ФДМУ по Луганській області за адресою: 93404, Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, б. 32 А. 
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційно-

документального забезпечення та роботи зі ЗМІ регіонального відділення ФДМУ по 

Луганській області, не пізніше, ніж за чотири робочі дні до оголошеної дати 

проведення конкурсу (включно), за адресою: 93404, Луганська обл., м. 

Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, б. 32 А. 
Телефон для довідок: (06452) 4-23-48. 

 

 

 

 


