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офіційне видання фдму
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

оренда
ОГОЛОШЕННЯ ПРО проведення конкурсів на право оренди МАЙНа
інформація регіональних відділень фдму

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого державного майна

 Назва об’єкта: нежитлові приміщення загальною площею 12,0 м2 на першому поверсі загальною площею 6,0 м2 та на третьому поверсі загальною площею 6,0 м2 у будівлі під літерою
«Б-3» – новий аеровокзал ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» за адресою: м. Львів, вул. Любінська,
168, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького».
Об’єкт оренди перебуває на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького».
Орган управління: Міністерство інфраструктури України.
Основні умови проведення конкурсу:
ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням: розміщення торговельного
об’єкта з продажу непродовольчих товарів (продаж сувенірної продукції); початковий розмір орендної
плати становить 5 551,04 грн без ПДВ за базовий місяць оренди – січень 2018 року, виходячи
із вартості майна – 364 600,00 грн без ПДВ, визначеної в звіті про незалежну оцінку майна станом на
31.12.2017 (орендна ставка: 18 %); сплата гарантійного внеску (відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.08.2011 № 906). Розмір гарантійного внеску становить 33 306,24 грн без урахування ПДВ.
Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Львівській області; код за ЄДРПОУ одержувача 20823070; рахунок № 37316080000840.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, МФО 820172. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна загальною площею 12,0 м2»; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за базовий місяць
оренди – січень 2018 року порівняно зі стартовим; для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати
орендної плати переможець конкурсу повинен сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання
договору в розмірі, не меншому ніж запропонована ним сума місячної орендної плати, до Державного
бюджету України та балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному законодавством; об’єкт оренди
не підлягає передачі в суборенду; об’єкт оренди не підлягає приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; строк оренди – 1 (один) рік; страхування орендованого майна
протягом 1 місяця з дати укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість (франшиза
безумовна – 0 %) згідно зі звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з
балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на
утримання орендованого майна, плати податку на землю та надання комунальних послуг орендарю; дотримання нормативних вимог щодо експлуатації об’єкта; сплата платником коштів за виготовлення звіту
про незалежну оцінку згідно з умовами договору на проведення оцінки майна № 04/18 від 10.01.2018.
У випадку якщо ініціатор укладення договору оренди державного майна не став переможцем конкурсу –
компенсація платнику (ініціатору укладення договору) витрат переможцем конкурсу у тридцятиденний
термін від дати укладення договору оренди (за умови надання підтвердних документів); у конкурсі не
можуть приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства (у заяві додатково надати інформацію у довільній формі за підписом керівника про відсутність застосування
до заявника санкцій відповідно до законодавства).
Конкурс буде проведено в РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3, каб. 8) об 11.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Реєстрація учасників проходитиме з 10.00 в кімн. 7. Реєстрація учасників конкурсу завершується
за 10 хв. до початку проведення конкурсу.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування.
Для участі в конкурсі претенденти подають на розгляд комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, що підтверджують сплату гарантійного внеску; пропозиції щодо виконаня оголошених або встановлених законодавством умов конкурсу, та їх документальне підтвердження, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби
зв’язку з ним (адреса,телефон), розрахунковий рахунок, відкритий в установі банку;
відомості про претендента:
для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
засвідчені в установленому порядку копії установчих документів; завірену належним чином копію звіту
про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за
останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту суб’єкта малого підприємництва
– фізичної особи – платника єдиного податку.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) подаються в конверті з написом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності). При цьому на конверті зазначається назва,
площа та місцезнаходження об’єкта.
Заяви приймаються за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, у РВ ФДМУ по Львівській
області (каб. 5), у робочі дні: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, п’ятниця – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі оренди державного майна РВ ФДМУ по Львівській
області (каб. 25) або за тел. (032) 261-62-04.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про проведення конкурсів
на право оренди нерухомого державного майна

 1. Назва об’єкта оренди: частина холу № 2 на 1-му поверсі різноповерхової (3-4) будівлі учбового корпусу, інв. № 60580, літ. А-4, загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Квітки-Основ’яненка, 4/6, що перебуває на балансі ДВНЗ «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 14.12.2017, становить
38 600,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство освіти і науки України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
2 176,38 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення
конкурсу гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: РВ ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно зі
стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – січень 2018 року, яка без урахування ПДВ
становить 362,73 грн, при орендних ставках 7 % та 15%, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів на площі 2,0 м2 та надання комп’ютерних послуг на площі 2,0 м2.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде
здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку, сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції
її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 2. Назва об’єкта оренди: частина одноповерхового навісу № 42, інв. № 42, загальною площею 61,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська
контора матеріально-технічного забезпечення».
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 21.11.2017, становить
79 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Міністерство оборони України.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
8 202,60 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення
конкурсу гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: РВ ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно
зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – січень 2018 року, яка без урахування
ПДВ становить 1 367,10 грн, при орендній ставці 20 % виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про
незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення майстерні, що здійснює технічний ремонт
автомобілів.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта
оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого майна буде
здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються
всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким гарантійний внесок не повертається
згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди
протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі
порушення переможцем конкурсу цього строку сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок
майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції
її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786.
 3. Назва об’єкта оренди: частина нежитлового приміщення – кімн. 84 у підвалі 6-поверхової учбово-адміністративної будівлі, літ. А-6, інв. № 10310001, реєстровий
№ 23322597.1.ХПШРЛК001, загальною площею 8,69 м2 за адресою: м. Харків, просп. Московський,
75, що перебуває на балансі Харківського регіонального інституту державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України.
Ринкова вартість майна, визначена згідно зі звітом про незалежну оцінку на 27.11.2017, становить
70 300,00 грн без ПДВ.
Орган управління: Державне управління справами.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1. Учасник конкурсу має сплатити гарантійний внесок у розмірі шести стартових орендних плат –
2 545,08 грн (без ПДВ) або надати банківську гарантію (відповідно до п. 4 Порядку проведення конкурсу
на право оренди державного майна). За 3 робочих дні (до 13.00 останнього дня) до дати проведення
конкурсу гарантійний внесок має бути перераховано на рахунок № 37310053001203 ДКСУ, МФО 820172,
одержувач: РВ ФДМУ по Харківській області, код за ЄДРПОУ 23148337, призначення платежу: «Сплата
гарантійного внеску від учасника конкурсу з оренди».
2. Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта порівняно
зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – січень 2018 року, яка без урахування ПДВ
становить 424,18 грн, при орендній ставці 4 %, виходячи з ринкової вартості згідно зі звітом про незалежну оцінку. У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
3. Цільове використання об’єкта оренди: розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі.
4. Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням згідно з договором оренди.
5. Дотримання вимог щодо експлуатації об’єкта оренди, у т. ч. протипожежних, санітарноепідеміологічних, екологічних норм.
6. Для забезпечення виконання зобов’язань зі сплати орендної плати переможець конкурсу повинен
сплатити завдаток протягом місяця з моменту підписання договору оренди в розмірі, не меншому ніж
орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць оренди.
7. Протягом місяця після укладення договору застрахувати орендоване майно на суму, не меншу
ніж його вартість за висновком про вартість оцінки, на користь балансоутримувача, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об’єкта оренди у порядку, визначеному законодавством, і надати
орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
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8. Під час визначення переможця конкурсу буде надана перевага тому учаснику
конкурсу, який запропонував найбільшу орендну плату за базовий місяць оренди за
інших рівних умов.
9. Переможець конкурсу зобов’язаний компенсувати витрати за виконану незалежну оцінку об’єкта оренди замовникові оцінки.
10. Строк дії договору оренди – 1 (один) рік. Подальше використання орендованого
майна буде здійснюватися відповідно до чинного законодавства.
11. Заборона приватизації та суборенди орендованого майна.
12. Гарантійні внески протягом семи робочих днів з дня укладення договору оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку.
13. Переможець конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту
договору оренди протягом 5 робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. У разі порушення переможцем конкурсу цього строку,
сплачений ним гарантійний внесок не повертається.
14. У разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу
зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного бюджету і балансоутримувачу відповідно до пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями
її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня
1995 р. № 786.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна, затвердженого постановою КМУ від 31.08.11 № 906, зі змінами,
та враховуючи наказ ФДМУ «Про затвердження Переліку документів, які подаються
орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до державної
власності» від 15.02.13 № 201, зі змінами.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву на участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують гарантійний внесок; пропозиції щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься учасником
конкурсу в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним;
відомості про претендента:
а) для юридичної особи: документи, що посвідчують повноваження представника
юридичної особи; засвідчені в установленому порядку копії установчих документів;
завірену належним чином копію звіту про фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованості за останній рік; довідку від претендента про те, що стосовно нього не порушено справу про банкрутство;
б) для фізичної особи: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином
оформлену довіреність; завірену належним чином копію декларації про доходи або
звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку
(за останній звітний період);
інформацію про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі).
Матеріали від претендентів на участь у конкурсі, які розглядаються на засіданні
конкурсної комісії з метою формування списку учасників, подаються за 3 робочих дні
(до 13.00 останнього дня) до дати проведення конкурсу з використанням відкритості
пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, у конвертах з написом
«На конкурс – оренда» з відбитком печатки претендента (за наявності), із зазначенням назви претендента і об’єкта оренди (адреса, площа, назва балансоутримувача)
та дати і номера газети «Відомості приватизації», в якому опублікована інформація
про об’єкт оренди, за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати
за принципом аукціону буде проведено о 10.00 на 10-й календарний день після
дня опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації».
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або їх уповноважені особи подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди

в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної комісії за
участю учасника конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хв. до
початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні та години за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у РВ ФДМУ по
Харківській області (відділ оренди) за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого державного майна

Переможцем конкурсу на право оренди державного нерухомого майна – будівлі санепідемстанції (літ. А) площею 548,0 м 2 , реєстровий номер
38499986.1.НЧИЮЦЛ2570, будівлі гаражів з складськими приміщеннями (літ.
Б, Б1, Б2) площею 213,8 м 2 , реєстрові номери 38499986.1.НЧИЮЦЛ2571,
38499986.1.НЧИЮЦЛ2569 та вбиральні (літ. У) площею 4,0 м2, реєстровий номер
38499986.1.НЧИЮЦЛ2572, що перебувають на балансі ДУ «Житомирський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», належать до сфери
управління Міністерства охорони здоров’я України, за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 93 визнано ФОП Карпінського Г. І.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 02.03.2018

За результатами засідання конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону на право оренди приміщення № 172 та частини приміщення № 226 площею
315,0 м2 на третьому поверсі пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
обл., м. Бориспіль, Аеропорт, що перебувають на балансі Державного підприємства
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», переможцем визнано ТОВ «Кофе Бар Плюс»
(код за ЄДРПОУ 39631854).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки
конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого державного
майна, що відбувся 05.03.2018
За результатами конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону на право укладення договору оренди державного нерухомого майна – частини приміщення навчального корпусу № 1 площею
13,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Острог, вул. Семінарська, 2, що перебуває
на балансі Національного університету «Острозька академія», конкурсною комісією
прийнято рішення оголосити переможцем конкурсу та укласти договір оренди з ФОП
Нестерук Н. К.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсу на право оренди нерухомого
державного майна, що відбувся 23.02.2018
Уважати конкурс на право оренди державного майна – одноповерхової будівлі
сауни, літ. Е-1, інв. № 101310062, реєстровий № 38493324.1.ААААЛБ733, загальною площею 109,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв, вул. Покровська (Червоноармійська), 41, що перебуває на балансі Державної установи «Харківський
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», таким, що
не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ВІЙСЬКОВОГО МАЙНА
(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)

ІНФОРМАЦІЯ про проведення конкурсу на право укладення
договорів оренди нерухомого військового майна

Назва і місце розташування органу, що проводить конкурс: Філія Національного
військово-історичного музею України – музей Ракетних військ стратегічного призначення, адреса: 55200, м. Первомайськ, вул. Одеська, 121.
 Назва об’єкта та його місцезнаходження: технічний майданчик площею
196,0 м2 на території військового містечка № 22 за адресою: Миколаївська обл.,
м. Первомайськ, вул. Одеська, 121.
Мета оренди – розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих, непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів.
Стартовий розмір орендної плати, визначений відповідно до чинного законодавства України, за базовий місяць розрахунку – січень 2018 року становить
278,53 грн без урахування ПДВ.
У подальшому орендна плата щомісяця підлягає коригуванню на індекси інфляції.
Основні умови конкурсу та вимоги щодо використання об’єкта:
найбільший запропонований розмір орендної плати порівняно із стартовим, але не
менший ніж орендна плата, визначена відповідно до Методики розрахунку орендної плати
для запропонованого виду діяльності; компенсація орендодавцю податку за землю під
об’єктом оренди; компенсація витрат за виконання незалежної оцінки майна протягом
30 календарних днів з моменту укладення договору оренди; виконання ремонту майна за
власний рахунок; встановлення приладів обліку комунальних послуг за рахунок власних
коштів орендаря та укладення прямих договорів з постачальними організаціями; забезпечення зобов’язання орендаря зі сплати орендної плати внесенням завдатку у розмірі, не меншому ніж одна місячна орендна плата; своєчасне і в повному обсязі внесення
орендної плати; термін дії договору – 2 роки 11 місяців з можливою пролонгацією за умови
погодження з балансоутримувачем; заборона передачі об’єкта в суборенду; заборона
приватизації та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб.
Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії:
заяву про участь в конкурсі; визначення мети використання; документи, визначені наказом ФДМУ від 15.02.2013 № 201 «Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладання договору оренди майна, що належить до
державної власності»; зобов’язання (пропозиції) виконання умов конкурсу та додаткові
пропозиції; пропозиції щодо гарантії оплати орендної плати ( розмір завдатку);
відомості про учасника конкурсу:
для учасників, що є юридичними особами: документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи; посвідчені нотаріально копії установчих документів; звіт про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням
дебіторської та кредиторської заборгованості; довідку від учасника конкурсу про те,
що проти нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, що є фізичними особами: копії документів, що посвідчують особу
учасника конкурсу або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи; копію ідентифікаційного номера; свідоцтво про реєстрацію фізичної
особи як суб’єкта підприємницької діяльності; декларацію про доходи; довідку про
взяття на облік платника податків.
Конкурсні пропозиції подаються в окремому непрозорому конверті з написом «На
конкурс», запечатаному печаткою учасника конкурсу (за наявності).
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – 10 днів з дати опублікування
інформації в газеті «Відомості приватизації».
Конкурс буде проведено об 11.00 через 20 днів з дати опублікування цієї
інформації в газеті «Відомості приватизації» за адресою: м. Первомайськ,
вул. Одеська, 121, каб. № 4.
Телефон для довідок: (05161) 7-32-30 (з 8.00 до 17.00, крім вихідних).

ОГОЛОШЕННЯ ПРО намір передати державне майно в оренду
ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти і науки
України
2 Міністерство освіти і науки
України
3 Міністерство освіти і науки
України
4 Міністерство освіти і науки
України

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

найменування

02066747, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, м. Дніпро,
просп. Гагаріна, 72, тел. (056) 374-98-01
37664469, ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, вул.
Матусевича, 11, тел. (056) 409-06-06
37861985, Автотранспортний коледж ДВНЗ «Криворізький національний універси
тет», м. Кривий Ріг, вул. Е. Фукса, 26а, тел. (0564) 66-10-15
02070766, Національна металургійна академія України, м. Дніпро, просп. Гагаріна,
4, тел. (056) 745-31-56

Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Нежитлове вбудоване
приміщення
Частина нежитлового
вбудованого приміщення

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна пло вартість майна за незалеж максимально можливий
мета використання
ща, м2
ною оцінкою, грн
строк оренди
100,21
676 718,00
1 рік
Розміщення кафетерію, що не здійснює продаж товарів
підакцизної групи
Інформація відсутня м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57
119,91
209 194,00
2 роки 11 місяців
Розміщення складу-магазину непродовольчих товарів
реєстровий номер
місцезнаходження
майна
Інформація відсутня м. Дніпро, вул. Казакова, 12

Інформація відсутня м. Кривий Ріг, вул. Е. Фукса, 26а
Інформація відсутня м. Дніпро, просп. Гагаріна, 4,6

138,1

271 132,00

2 роки 11 місяців

5,0

68 410,00

2 роки 11 місяців

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продоволь
чих товарів, крім товарів підакцизної групи
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо
вольчих товарів

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

найменування

реєстровий номер майна

1 Державна аудиторська служба України 40479560, Північний офіс Держаудитслужби, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, Нежитлові приміщення адмінбудівлі
18, тел. 272-60-17

40479560.3.АААДЕЕ474

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежною максимально можливий
мета використання
площа, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
м. Житомир, вул.
50,6
204 930,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса для ремонту офісної та по
Гагаріна, 36
бутової техніки
місцезнаходження

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

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

1 Міністерство аграрної політики 00849296, ДП «Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат «Пущата продовольства України
Водиця», 04078, м. Київ, вул. Полкова, 57, тел. ( 044) 434-94-36

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна пло вартість майна за незалежною максимально можливий
місцезнаходження
мета використання
номер майна
ща, м2
оцінкою без ПДВ, грн
строк оренди
—
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська
195,0
1 398 600,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного об’єкта з продажу продо
Борщагівка, вул. Леніна (нині – Соборна), 63
вольчих товарів, крім товарів підакцизної групи

найменування
Продовольчий магазин

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 15, РВ ФДМУ по Київській області, тел. 200-25-26. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону
України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України
2 Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

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

найменування

345099613330, Державне підприємство «Екотрансенерго», 81053, Львівcька
обл., Яворівський р-н, с. Новий Яр, тел. (03256) 41-8-87
04728690, Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології ви
мірювальних і управляючих систем», 79008, м. Львів, вул. М. Кривоноса, 6

Частини нежитлового приміщення будівлі ре
монтної майстерні, інв. № 100897
Нежитлові вбудовані приміщення на другому
поверсі дво-чотириповерхової будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна пло вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
номер майна
ща, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Інформація Львівська обл., Яворівський р-н,
1 092,25
1 436 800,00
2 роки 11 місяців
відсутня
с. Новий Яр, вул. Заводська, 118а
станом на 30.09.2017
–
м. Львів, вул. Винниченка, 30
36,4
549 700,00
2 роки 11 місяців
станом на 31.12.2017

мета використання
Розміщення виробництва металовиробів (інше викорис
тання)
Розміщення Благодійної організації на площі, що не вико
ристовується для провадження підприємницької діяльності і
становить не більш як 50,0 м2

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

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство освіти
і науки України
5 Міністерство інфра
структури України

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02125473, Державний заклад «Південноукраїнський педагогічний університет Частина площі вестибуля гуртожитку № 1
–
м. Одеса, вул. Дегтяр
2,0
23 000,00
2 роки 11 місяців
ім. К. Д. Ушинського», 65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26
на, 24
01127777, Одеський національний морський університет, 65029, м. Одеса, вул. Нежитлове приміщення першого поверху
–
м. Одеса, вул. Мечні
7,88
82 294,00
2 роки 11 місяців
Мечнікова, 34
адміністративно-аудиторного корпусу, блок «А»
кова, 34
00493008, Одеський державний аграрний університет, 65039, м. Одеса, вул.
Частина приміщення студентського гурто 00493008.1.БЕШСНП6446 м. Одеса, вул. Канат
4,0
43 000,00
2 роки 11 місяців
Канатна, 98
житку № 5
на, 98
40397457, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національно Виробничі приміщення харчоблоку на пер
–
м. Одеса, вул. Інглезі, 6
127,08
1 451 000,00
2 роки 11 місяців
го торговельно-економічного університету, 65070, м. Одеса, вул. Інглезі, 6
шому поверсі учбового корпусу
38727770, Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»,
Нежитлове приміщення першого поверху
38727770.6.РАЯИЮК1430 Одеська обл., м. Чорно
20,9
235 932,00
2 роки 11 місяців
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 14
будівлі палацу спорту «Юність»
морськ, просп. Миру, 20
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

найменування

реєстровий номер майна

місцезнаходження

мета використання
Розміщення платіжного термінала
Розміщення офіса
Надання побутових послуг населенню (розміщення прального комплексу
самообслуговування)
Розміщення ідеальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у
навчальному закладі
Розміщення торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів,
алкогольних та тютюнових виробів (розміщення неспеціалізованого мага
зину роздрібної торгівлі непродовольчими товарами )

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, РВ ФДМУ по Одеській області. Заяви подаються в окремому конверті з
написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.
9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Балансоутримувач
Назва органу управління
з/п
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 РВ ФДМУ
03760316, Корецьке ВАТ «Агротехсервіс», 34700, Рівненська обл., м. Корець, Частина приміщення будівлі сто
по Рівненській області вул. Київська, 200
лярного цеху

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн
–
Рівненська обл., м. Корець,
103,3
82 190,00
вул. Київська, 200

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Розміщення складів

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 33028, м. Рівне, вул.16 Липня, 77, РВ ФДМУ по Рівненській області. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0362) 26-66-75. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно
до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Назва органу управління
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
00190325, ДУ «Державний інститут праці і соціально-економічних до
сліджень», 61057, м. Харків, вул. Сумська, 1, тел. (057) 731-18-90

14 березня 2018 року

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
Нежитлові приміщення 6-поверхової будівлі, пам’ятки архітектури (охоронний
–
м. Харків, вул.
327,0
2 673 000,00
15 років
Розміщення: кафе, що не здійснює продаж товарів під
№ 611), інв. № 1, загальною площею 327,0 м2 , а саме: кімн. № 14, 14а, 14б,
Сумська,1
акцизної групи, на площі 218,1 м2; кафе, що здійснює
15 та частина кімнати № 6 площею 37,0 м2 на 1-му поверсі, загальною пло
продаж товарів підакцизної групи, на площі 12,8 м2;
2
2
щею 218,1 м ; кімн. № 16 на 1-му поверсі загальною площею 12,8 м ; кімн.
суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове об
слуговування населення, на площі 96,1 м2
№ 9, 10, 13, 15 на 2-му поверсі загальною площею 96,1 м2
найменування

№ 21-22 (1145-1146)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці
№
з/п
2

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки,
Частина вестибуля № 28 на 1-му поверсі 5-поверхової громадської будівлі,
–
м. Харків, вул. Баку
4,0
34 500,00
1 рік
Розміщення торгівлі продовольчими товарами без акцизу
61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел.: (057) 702-10-16, 702-18-07 літ. А-5, інв. № 70330
ліна, 16
(кофе-поінту)
24281593, Харківський машинобудівельний коледж, 61068, м. Харків, Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-43 на 1-му поверсі 5-поверхової
4513634 м. Харків, вул. Гене
19,1
104 200,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під
вул. Плеханівська, 79, тел. (057) 737-23-30
будівлі гуртожитку, інв. № 71923, літ. А
рала Момота, 5а
акцизної групи, з понеділка до п’ятниці з 9.30 до 12.30
24281593, Харківський машинобудівельний коледж, 61068, м. Харків, Нежитлове приміщення – частина кімн.№ 1-101 на 1-му поверсі 4-поверхової 4512622 м. Харків, вул. Гене
13,53
73 800,00
1 рік
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів
вул. Плеханівська, 79, тел. (057) 737-23-30
будівлі учбового корпусу, інв. № 72285, літ. А
рала Момота, 5
підакцизної групи, у навчальному закладі з понеділка до
п’ятниці з 9.30 до 12.30
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)

Назва органу управління
Міністерство освіти і науки
України
Міністерство освіти і науки
України
Міністерство освіти і науки
України

3
4

найменування

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів та документи (відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна») приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Харківській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного
та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п
1

Міністерство внутрішніх
справ України
Міністерство внутрішніх
справ України

2

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

Назва органу управління

найменування

40112165, Регіональний сервісний центр МВС в Хмельницькій області, вул. Західно-Окружна, 11/1, м.
Хмельницький, 29000, тел. (0382) 66-42-12
08734575, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по
Хмельницькій області», вул. Проскурівського підпілля, 112, м. Хмельницький, 29000, тел. (0382) 65-85-27

Частина коридору на першому по
версі будівлі
Частина коридору на першому по
версі приміщення поліклініки

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза максимально можли
місцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
вул. Західно-Окружна, 11/1, м.
2,0
8 933,00
2 роки 11 місяців Розміщення торговельного автомата, що відпускає
Хмельницький, 29000
продовольчі товари
–
вул. Проскурівського підпілля,
3,0
16 442,00
2 роки 11 місяців Розміщення банкомата на площі 2,0 м2 та
112, м. Хмельницький, 29000
інформаційно-платіжного термінала на площі 1,0 м2

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 29013, м. Хмельницький, вул. Соборна, 75, РВ ФДМУ по Хмельницькій області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

1 Міністерство освіти
і науки України
2 Міністерство освіти
і науки України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
05390336, Черкаський державний технологічний університет, бульв.
Шевченка, 460, м. Черкаси, тел. (0472) 71-00-92
02125622, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницько
го, бульв. Шевченка,81, корпус 1, м. Черкаси, тел. (0472) 37-21-42

найменування
Частина приміщення вестибуля на 1-му поверсі на
вчального корпусу № 10
Їдальня (буфет) в навчальному корпусі № 3 (89,9 м2)
та частина приміщення вестибуля в навчальному
корпусі № 3 (6,0 м2)

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
–
бульв. Шевченка,
333, м. Черкаси
–
бульв. Шевченка, 79,
м. Черкаси

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза максимально можли
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
4,0
23 200,00
2 роки 364 дні
Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів під
акцизної групи
95,9
421 665,00
2 роки 364 дні
Розміщення: їдальні (буфету), що не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у
навчальних закладах; торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім
товарів підакцизної групи

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 410, м. Черкаси, РВ ФДМУ по Черкаській області. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт
оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ ПО ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

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

Назва органу управління

1 Державна служба статистики
України
2 Державна служба статистики
України

02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області,
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області,
14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82

найменування
Нежитлові приміщення на 4-му поверсі
адміністративної будівлі
Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
адміністративної будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
вартість майна за незалежною максимально мож
загальна площа, м2
мета використання
оцінкою, грн
ливий строк оренди
02363072.1. АААДЕЖ431 м. Чернігів, вул. Гонча, 37
407,4
1 669 066,88
2 роки 364 дні
Розміщення відокремленого структурного підрозділу
приватного навчального закладу
02363072.1. АААДЕЖ446 Чернігівська обл., м. Ні
43,4
150 145,10
2 роки 364 дні
Розміщення перукарні
жин, вул. Богуна, 8
реєстровий номер майна

місце знаходження

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: м. Чернігів, просп. Миру, 43, з 8.00 до 17.00, крім п’ятниці, по п’ятницях до 16.00 (крім вихідних), РВ ФДМУ по Чернігівській області.
Довідки за тел. (0462) 77-44-95. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди. У разі надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на
право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

ОГОЛОШЕННЯ ОРЕНДОДАВЦЯ – РВ ФДМУ по м. КИЄВУ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу
управління

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

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

реєстровий номер майна

місцезнаходження

максимально
загальна вартість майна за не
можливий строк
мета використання
площа, м2 залежною оцінкою, грн
оренди
48,4
927876,00
2 роки
Розміщення видавництва друкованих засобів масової
станом на 31.12.2017
11 місяців
інформації та видавничої продукції, що видаються укра
їнською мовою
83,25
1354100,00
2 роки
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під
станом на 31.12.2017
11 місяців
акцизної групи, у навчальному закладі

1 Державний комітет телебачення 02473145, Державне підприємство «Державне спеціалізоване видавництво
і радіомовлення України
«Техніка», 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 25, тел. 272-10-90

Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му
поверсі будівлі

02473145.2.ЮЮХКЛР568

м. Київ, вул. Обсерва
торна, 25

2 Міністерство освіти і науки
України

Нерухоме майно – нежитлове приміщення 1-го по
верху навчального корпусу № 6

–

м. Київ, вул. Васильків
ська, 17

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 2-му
поверсі будівлі спортивного комплексу літ. «А»

–

м. Київ, вул. Тургенєвська,
буд. 3-9

324,0

6 405 620,00
станом на 30.11.2017

2 роки
11 місяців

00032106.1. ОХАПОЕ009

м. Київ, вул. Пухівська, 7,
корпус БФ 24

1, 5

20 590,00
станом на 31.12.2017

2 роки
11 місяців

00032106.1. ОХАПОЕ087

м. Київ, вул. Пухівська 7,
корпус БФ 23
м. Київ, вул. Отто Шмід
та, 26
м. Київ, просп. Пере
моги, 54а

1, 5

20 590,00
станом на 31.12.2017
933 937,00
станом на 31.12.2017
76 203,00
станом на 30.11.2017

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення банкомата

00493706, Національний університет біоресурсів і природокористування
України, 03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15, тел. (044) 527-82-42, факс
(044) 257-71-55
02125295, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08

3 Міністерство освіти і науки
України
4 Національний банк України

00032129, Банкнотно-монетний двір Національного банку України, 02222,
м. Київ, вул. Пухівська, 7, тел. 530-50-92

5 Національний банк України
6 Міністерство фінансів України
7 Міністерство освіти і науки
України
8 Міністерство освіти і науки
України
9 Міністерство освіти і науки
України
10 Міністерство освіти і науки
України
11 Міністерство освіти і науки
України
12 Міністерство освіти і науки
України
13 Національний банк України
14 Національний банк України
15 Міністерство освіти і науки
України

Нерухоме майно – частина нежитлового примі
щення адміністративної будівлі (корпус караульної
служби)
00032129, Банкнотно-монетний двір Національного банку України, 02222,
Нерухоме майно – частина нежитлового приміщен
м. Київ, вул. Пухівська, 7, тел. 530-50-92
ня адміністративної будівлі (прохідна – КПП № 1)
21661728, Центральне казенне підприємство пробірного контролю, вул. Отто Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 2-му
Шмідта, 26, м. Київ, 04107, тел. (044) 206-70-37
поверсі адміністративної будівлі
02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
Нерухоме майно – частина підсобного приміщення
економічний університет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп. Пе на 1-му поверсі гуртожитку № 5
ремоги, 54/1, тел. 456-50-55
02070884, Державний вищий навчальний заклад «Київський національний
Нерухоме майно – частина підсобного приміщення
економічний університет імені Вадима Гетьмана», 03680, м. Київ, просп. Пе на другому поверсі гуртожитку № 3 (праве крило)
ремоги, 54/1, тел. 456-50-55
02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури,
Нерухоме майно – частина приміщень кухонь на
03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, тел. 241-55-80
третьому, п’ятому, шостому поверхах гуртожитку
№6
02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури,
Нерухоме майно – частина приміщення пральні на
03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, тел. 241-55-80
1-му поверсі гуртожитку № 4
02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури,
Нерухоме майно – частина приміщення комори на
03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, тел. 241-55-80
2-му поверсі гуртожитку № 2
02070909, Київський національний університет будівництва і архітектури,
Нерухоме майно – частина приміщень сушильних
03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, тел. 241-55-80
кімнат на третьому, шостому, восьмому поверхах
гуртожитку № 7
00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9,
Нерухоме майно – частина нежитлового при
тел. 253-38-22
міщення
00032106, Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9,
Нерухоме майно – частина нежитлового при
тел. 253-38-22
міщення
02070944, Київський національний університет імені Т. Шевченка, 01033, м. Нерухоме майно – нежитлове приміщення на 1-му
Київ, вул. Володимирська, 60, тел. (044) 289-83-91
поверсі гуртожитку № 12

16 Міністерство економічного роз 03363708, Державне підприємство «Український центр з питань сертифікації
витку і торгівлі України
та захисту прав споживачів», 04080, м. Київ, вул. О. Терьохіна, 8а, тел./факс
468-51-01
17 Міністерство освіти і науки
02070884, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Ва
України
дима Гетьмана», 03068, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. 371-61974
18 Міністерство економічного роз 02426097, ДП «Прозорро», 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 22,
витку і торгівлі України
тел. 281-42-77

–
–

62,2
4,0

Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність
яких спрямована на організацію та проведення занять
різними видами спорту (погодинно – 56 годин на місяць)
Розміщення банкомата

Розміщення офіса
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по
бутове обслуговування населення

–

м. Київ, вул. Желябова, 4

4,0

61 084,00
станом на 30.11.2017

2 роки
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по
бутове обслуговування населення

–

м. Київ, вул. Максима Кри
воноса, 4

6,0

87 222,00
станом на 30.11.2017

2 роки
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по
бутове обслуговування населення

–

м. Київ, вул. Освіти, 5

4,0

–

м. Київ, вул. Волинська,
11/14
м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 10

2,0

54 296,00
станом на 30.11.2017
30 910,00
станом на 30.11.2017
92 900,00
станом на 30.11.2017

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по
бутове обслуговування населення
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по
бутове обслуговування населення
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по
бутове обслуговування населення

45 471,00
станом на 30.11.2017
34 600,00
станом на 30.11.2017
1 560 000,00
станом на 31.12.2017

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

Розміщення двох банкоматів

Розміщення громадської організації на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності
Розміщення буфету, що не здійснює продаж товарів під
акцизної групи, у навчальної закладі
Розміщення офіса

–

6,0

00032106.292. КГМПХР010 м. Київ, просп. Науки, 7

3,0

00032106.292. КГМПХЗ021 м. Київ, вул. Інститутська, 9

1,5

–

м. Київ, вул. Ломоно
сова, 43

107,4

Нерухоме майно – нежитлові приміщення

–

м. Київ, вул. Олексія Те
рьохіна, 8а

153,2

2 048 000,00
станом на 31.10.2017

2 роки
11 місяців

Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 2-му
поверсі навчального корпусу № 2
Нерухоме майно – нежитлові приміщення на 3-му
поверсі будівлі

–

03113, м.Київ, вул. Дегтя
рівська, 49г
01601, м.Київ, вул.
Бульварно-Кудрявська, 22

68,8

1 121 700,00
станом на 31.12.2017
1 919 283,00
станом на 31.12.2017

2 роки
11 місяців
2 роки
11 місяців

–

87,3

Розміщення одного банкомата
Розміщення суб’єкта господарювання, що здійснює по
бутове обслуговування населення (пральня)

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

КОНКУРСИ З відбору СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення № ІІ
площею 104,0 м2 у підвалі п’ятиповерхового гуртожитку (літ. А). Балансоутримувач: Барський коледж транспорту та будівництва Національного транспортного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23000, Вінницька обл., Барський р-н, м. Бар,
вул. Героїв Майдану, 11/14. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу:
відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432)
56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки – ФОП Школьнік В. В.
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових
фінансових інвестицій станом на 01.02.2018: відновна – 165 472,00 грн, залишкова –
13 029,22 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 5 (40,0 м2),
№ 7 (22,6 м2), загальною площею 62,6 м2 на цокольному поверсі будівлі літ. «А».
Балансоутримувач: Територіальне управління Державної судової адміністрації України
в Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Козятинський
р-н, м. Козятин, вул. Грушевського, 64. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника
конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.
ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області. Платник робіт з оцінки –
ФОП Свінціцький М. В. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 приміщення. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.01.2018: відновна – 19 216,33 грн;
залишкова – 0,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля кафе-їдальні з тамбуром та прибудовами
(літ. А, а, А1, А2, А3) загальною площею 292,6 м2, погріб (літ. Б) загальною площею 41,3 м2. Балансоутримувач: не увійшло під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ «Вищеольчедаївський цукровий завод», перебуває на позабалансовому рахунку ТОВ «Енорго-Сфера». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл.,
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Мурованокуриловецький р-н, с. Вищеольчедаїв, вул. Романа Коваля, 3. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою укладення договору
оренди. Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 6752-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій
області. Платник робіт з оцінки – ТОВ «Енерго-Сфера». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 будівля, 1 погріб.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на
31.01.2018: будівля кафе-їдальні: відновна – 49 636,00 грн; залишкова – 49 636,00 грн;
погріб (літ. Б): відновна – 3 061,00 грн; залишкова – 3 061,00 грн. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: внутрішні мережі каналізації d100; артскважина
№ 2 d219, що не увійшли під час приватизації до статутного (складеного) капіталу ВАТ
«Вінницький комбінат хлібопродуктів № 2» та перебувають на позабалансовому рахунку ТОВ «Вінницький крупозавод». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 23240, Вінницька
обл., Вінницький р-н, смт Десна, вул. Гагаріна, 6ж. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу: відділ оренди державного майна (0432) 67-52-17. Телефакс замовника конкурсу (0432) 56-24-65. Електронна адреса замовника конкурсу: vinnytsia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Вінницькій області.
Платник робіт з оцінки – ТОВ «Вінницький крупозавод». Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 2 шт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2013:
внутрішні мережі каналізації d100, відновна – 3 173,87 грн, залишкова – 276,83 грн;
артскважина № 2 d219, відновна – 5 830,82 грн, залишкова – 5 830,82 грн. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, 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
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності,
т. 200-36-36
лення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2-4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки майна.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10 або безпосередньо до
приймальні регіонального відділення за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), (понеділок – четвер до 17.00, п’ятниця до 16.00).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної
діяльності, який подає заяву.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області за адресою:
21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2 першого поверху будівлі адміністративно-побутового комбінату.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта «Україна» ДП «Селидіввугілля» (код за ЄДРПОУ 33621573). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Українськ, вул. Богдана Хмельницького, 1. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Замовник послуг з оцінки: РВ ФДМУ по Донецькій області, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна
адреса: donetsk@spfu.gov.ua. Платник робіт з оцінки: ПАТ«АЛЬФА-БАНК». Наявність
об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою Положенням про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за
№ 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, 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 перед-
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бачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію на
кожен об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка складається з:
підтвердних документів; пропозицій, запечатаних в окремому конверті, щодо ціни
виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а
також строку виконання робіт у календарних днях (не більше ніж 5 календарних днів).
У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну
вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються претендентом
згідно із законодавством; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (згідно з додатком 2 до Положення).
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (згідно з додатком 3 до Положення); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); письмова згода керівника
суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з
державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності); інформація
про претендента (згідно з додатком 4 до Положення).
При врахуванні досвіду учасника конкурсу та (або) оцінювачів конкурсною комісією буде враховуватись в якості подібного до об’єкта оцінки практичний досвід з
оцінки приміщень для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв та іншого
подібного майна.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Враховуючи інформацію ФДМУ (лист від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі
2018 року») повідомляємо, що очікувана ціна послуг з оцінки, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, становить 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, м. Харків, майдан
Театральний, буд. 1 (4-й поверх). Телефон для довідок (057) 700-03-14.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї інформації об 11.00 в РВ ФДМУ по Донецькій області за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (3-й поверх).
Конкурсна документація подається до відділу інформаційного та організаційнодокументального забезпечення РВ ФДМУ по Донецькій області (3-й поверх) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки майна

 Об’єкт оцінки: об’єкт державної власності групи А – група інвентарних
об’єктів – частини майна колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба»
у складі: сушильна камера (літ. Н) площею 37,13 м2, ізолятор (літ. О) площею 73,92 м2,
будівля туалету (літ. М) площею 16,33 м2, душова-пральня (літ. П) площею 143,01 м2,
будівля для тимчасового проживання персоналу (літ. Р) площею 284,39 м2, спальний
корпус 5Г (літ. С) площею 230,64 м2, спальний корпус 5В (літ. Т) площею 224,29 м2,
спальний корпус 5А (літ. Ф) площею 224,29 м2, спальний корпус 5Б (літ. Х) площею
225,0 м2, будиночок для дітей (літ. Ц) площею 7,25 м2, кінотеатр літній (літ. Ч) площею 370,2 м2, бесідка (літ. Ш) площею 5,85 м2, металевий резервуар для води (літ.
Щ) 20,0 м3, що перебуває на балансі та орендується ПП «ЄВМ-Стандарт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 12440, Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська
с/р, Зарічанський військовий лісгосп, квартал № 5, виділ, 18. Балансоутримувач: ПП
«ЄВМ-Стандарт» (м. Житомир, пров. Меблевий, 3а). Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта приватизації шляхом викупу з компенсацією орендарю вартості виконаних ним невід’ємних поліпшень. Кількість об’єктів
– нерухоме майно – 13 од. Балансова залишкова вартість – 154 672,00 грн станом на
31.12.2017. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають
об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до відділу управління
персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ по Житомирській області (каб. 412)
за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок (0412) 42-04-18.
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Об’єкт оцінки № 1: частина нежитлового складського приміщення площею
95,1 м2 в одноповерховій будівлі механічної майстерні. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Житомир, вул. М. Рибалка, 34. Балансоутримувач: Центр професійнотехнічної освіти м. Житомира (м. Житомир, вул. Селецька, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ
по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Німчук О. В.
 Об’єкт оцінки № 2: нежитлове приміщення площею 6,5 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Малин,
вул. Соборна, 12а. Балансоутримувач: Малинське управління Державної казначейської служби України Житомирської області (Житомирська обл., м. Малин, вул. Соборна, 12а). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки:
28.02.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з
оцінки – ФОП Шатило О. В.
 Об’єкт оцінки № 3: нежитлові приміщення площею 146,1 м2 на 2-му поверсі колишньої казарми. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Єрьоменка, 10. Балансоутримувач: Новоград-Волинська
районна державна адміністрація Житомирської області (м. Житомир, вул. Шевченка,
16). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 28.02.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – Обласне комунальне підприємство «Обласний учбово-курсовий комбінат житловокомунального господарства» Житомирської обласної ради.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15 січня 2016 року за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами
оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до
нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті окремо по кожному
об’єкту оцінки до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області (кімн. 412) за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації об 11.00 у РВ ФДМУ по Житомирській області за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20, тел. для довідок 42-04-18.

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: деревообробний цех (літ. «А») загальною площею
326,59 м2 та приміщення адмінбудинку (літ. «Б») загальною площею 87,17 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Луги, урочище Усть
– Говерла. Найменування балансоутримувача: Карпатський біосферний заповідник
(тел. (03132) 2-21-93). Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Електронна адреса замовника конкурсу: zakarpattia@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки:
РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ТОВ «Добро-Буд». Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого на-
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казом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також терміну виконання робіт (у
календарних днях) (до уваги приймаються пропозиції, в яких строк виконання робіт
з оцінки об’єктів не перевищує 5 календарних днів); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та
підписання звіту про оцінку майна (додаток 2).
Подібними об’єктами є: приміщення, будівлі виробничої, виробничо-складської
нерухомості.
Конкурсна документація подається до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (каб. 313) за
чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (понеділок – четвер до
17.00, п’ятниця – до 15.45).
На конверті потрібно зробити помітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на який подано заяву на участь у
конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303) через 14 днів після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації». Телефон для довідок
(0312) 61-38-83.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єкта оренди

 Частина приміщення загальною площею 194,97 м2 ремонтної майстерні
на першому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі відокремленого структурного підрозділу «Коледж електронних приладів» Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу, за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Вовчинецька, 223. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору оренди. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Івано-Франківській області. Платник
оцінки – ФОП Волков Олексій Андрійович.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті і складається з:
підтвердних документів; пропозицій щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції
витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку надання послуг з оцінки
(у календарних днях), запечатаних в окремому конверті; документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду
претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки майна і підписання звіту про оцінку майна за встановленою формою (відповідно до Положення
про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ
від 31.12.2015 № 2075).
Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів, що буде розглядатись конкурсною комісією під час обрання переможця, не повинна перевищувати для об’єктів
нерухомого майна 2,4 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд конкурсної комісії:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); документи, в яких зазначено
правовий статус претендента, склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з оцінки майна; документи, що підтверджують право на надання таких послуг;
інформація про претендента за встановленою формою (відповідно до Положення про
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від
31.12.2015 № 2075). Інформація про претендента містить: відомості про діяльність претендента (рік заснування, перелік робіт з оцінки, наявність відокремлених структурних
підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо), іншу інформацію щодо досвіду у сфері
оцінки майна претендента в Україні та інших країнах світу); інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним
до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж
роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів).
Копії документів, що подаються до регіонального відділення, мають бути завірені належним чином.
Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі можуть бути допущені суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено провадження
практичної діяльності з оцінки майна за напрямами з оцінки майна та спеціалізаціями
в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення
щодо недопущення його до участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою
заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.
Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії РВ ФДМУ по Івано-Франківській
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опублікування цієї
інформації о 10.00 у приміщенні РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 315, телефон для
довідок 55-31-39.
Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, телефон для довідок 55-31-39.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди

 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення загальною площею 85,4 м2 на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі головного (інженерно-лабораторного) корпусу (інв. № 101311250). Місцезнаходження
об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, просп. Центральний, 59а. Балансоутримувач: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для продовження договору
оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018. Платник:
ФОП Жуковська К. О.
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 формою.
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 ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті та має
містити пропозиції 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).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті.
Конкурс відбудеться 29 березня 2018 року о 10.00 в РВ ФДМУ по Луганській
області за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби
Народів, 32а.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору інформатики, організаційнодокументального забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ ФДМУ по Луганській області не
пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно)
за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а.
Телефон для довідок (06452) 4-23-48.

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди
державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нерухоме державне майно загальною площею
40,45 м2, а саме: частина поверхні димової труби площею 27,7 м2 та частина
асфальтобетонної площадки площею 12,75 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Балансоутримувач: ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати
з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі
під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Львівська обл., Городоцький р-н, смт Великий Любінь, вул. Львівська, 176. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Київстар».
 2. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення № 1
загальною площею 94,4 м2 в одноповерховій будівлі гаража. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Гайдучка, 7. Балансоутримувач: Львівський національний
академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди
державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір
земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди
з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце розташування
земельної ділянки: м. Львів, вул. Гайдучка, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ДП «Національний
академічний український драматичний театр імені Марії Заньковецької».
 3. Назва об’єкта оцінки: частина вбудованого нежитлового приміщення фойє загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі будівлі гуртожитку.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Лисеницька, 2. Балансоутримувач:
Львівський техніко-економічний коледж НУ «Львівська політехніка». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку розміру орендної плати з
метою продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-04
(відділ оренди державного майна). Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@
spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під
об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території. Місце
розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Лисеницька, 2. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП
Долинський Богдан Володимирович.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення кімн. № 158,
159, 160 загальною площею 97,8 м2, що перебувають на другому поверсі
2-4-поверхової будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Винниченка,
30. Балансоутримувач: ДП «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і
управляючих систем». Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для
розрахунку розміру орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефон
замовника конкурсу (032) 261-62-04 (відділ оренди державного майна). Електронна
адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua. Розмір земельної ділянки пропорційний
площі (частині площі) будівлі під об’єктом оренди з урахуванням пропорційної частки
прибудинкової території. Місце розташування земельної ділянки: м. Львів, вул. Винниченка, 30. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – Громадська організація «Музичний світ».
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370) рекомендована максимальна ціна надання
послуг з оцінки майна, що склалася у IV кварталі 2017 року та буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нерухомого майна
для встановлення передавальних пристроїв, нежитлових приміщень та їх частин.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»
та спеціалізацією в межах цього напряму «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІІ Положення.
Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання
містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу організаційно-документального забезпечення
та адміністративно-господарської роботи за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців,
3 з описом документів, що містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни
виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку
виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту оцінки окремо. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності».
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Львівській області о 12.00 через 14
днів з дня опублікування цієї інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових
Стрільців, 3.
Документи приймаються РВ ФДМУ по Львівській області не пізніше ніж за чотири
робочих дні до дати проведення конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71,
261-62-04.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єктів державної власності

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 2-го поверху будівлі АПК
(інв. № 072551, реєстровий № 01125666.1.АААИГА182) загальною площею
175,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Митна площа, 1/3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048)
731-50-28, 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua.
Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів
необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених
капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних
активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних
ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з
оцінки: ТОВ «Марін Девелопмент», тел. 702-73-63, 795-68-67.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля дитячого комбінату № 105 (інв. № 078770)
загальною площею 2 031,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 59а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД)
суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого
оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи,
основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові
інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами):
–. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому
числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2018 р. Інформація про особу –
платника робіт з оцінки: ТОВ «АП ТАУН ДЕВЕЛОПМЕНТ», тел. (093) 726-04-17.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 3-поверхової будівлі, інв.
№ 072566, реєстровий № 01125666.1.АААИГА.183 (1-й поверх – 112,6 м2, 2-й
поверх – 114,7 м2, 3-й поверх – 127,3 м2) загальною площею 354,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Одеський морський торговельний
порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Нахімова, 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Телефони замовника конкурсу: (048) 731-50-28, (048)
731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: infoa_51@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний
майновий комплекс якого оцінюються: дані відсутні. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо
за групами): 1. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій (зазначається окремо за групами): –. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних
майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): червень – липень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ
«НЬЮ РЕНТ ПРОПЕРТІ», тел. (093) 797-97-23.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 26.03.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 30.03.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефон для довідок (048) 731-50-39.
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про оголошення
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля

загальною площею 340,9 м2. Місцезнаходження об’єкта: просп. Володимирський,

94, м. Лубни, Полтавська обл. Балансоутримувач: ЗАТ «Лубнимеблі». Мета оцінки:
визначення ринкової вартості для продажу на аукціоні. Запланована дата оцінки:
31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області.
 2. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – адміністративна
будівля, 1А загальною площею 122,8 м2, сарай-гараж, Б загальною площею
45,1 м2. Місцезнаходження об’єкта: вул. Незалежності, 141, смт Машівка, Полтавська обл. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для продажу на аукціоні. Запланована дата
оцінки: 31.03.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3
календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник та платник виконаних робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області.
 3. Назва об’єкта: об’єкт державної власності групи А – група інвентарних
об’єктів у складі: нежитлова будівля площею 383,2 м2, нежитлова будівля площею 113,0 м2, склади з овочесховищем площею 104,7 м2, огорожа, хвіртка,
ворота разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта: вул. Бірюзова
Маршала, 39, м. Полтава. Балансоутримувач: ДП «Виробниче об’єднання «Знамя».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості для цілей приватизації. Запланована дата
оцінки: 31.03.2018. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів
акцій, часток, паїв): 1. Розмір земельної(их) ділянки(ок), усього 0,2212 га . Місце розташування земельної(их) ділянки(ок): 36007, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Бірюзова Маршала, 39. Цільове призначення земельної(их) ділянки(ок): для будівництва
та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування.
Правовий режим земельної(их) ділянки(ок): державна власність. Нормативна грошова оцінка земельної(их) ділянки(ок): 615 820,00 грн. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю(зазначається «так» або «ні»): ні. Замовник та платник
виконаних робіт: РВ ФДМУ по Полтавській області.
 4. Назва об’єкта: частина холу навчально-лабораторного корпусу площею
21,8 м2 та частина холу адміністративного корпусу площею 3,0 м2, загальною площею 24,8 м2 (розміщення відділення банку). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23, м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна
академія». Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору
оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів
(у разі необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ
ФДМУ по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ПАТ КБ «ПриватБанк».
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення площею 4,0 м2 (розміщення торговельного об’єкта). Місцезнаходження об’єкта: вул. Шевченка, 23,
м. Полтава. Балансоутримувач: ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ФОП Снісаренко С. М.
 6. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 6,4 м2 (розміщення операторів телекомунікацій). Місцезнаходження об’єкта: вул. Сапіго, 1, м. Полтава.
Балансоутримувач: Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню
підприємств м’ясної та молочної промисловості «Полтавадіпром’ясомолпром». Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Телесвіт».
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею
48,75 м2 (розміщення офіса). Місцезнаходження об’єкта: вул. Пушкіна, 103, м. Полтава. Балансоутримувач: Головне управління статистики у Полтавській області. Мета
оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження дії договору оренди. Запланована дата оцінки: 28.02.2018. Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі
необхідності – 3 календарних дні для доопрацювання звіту). Замовник робіт: РВ ФДМУ
по Полтавській області. Платник виконаних робіт: ТОВ «Баркат Трейд».
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії документи, які мають
відповідати вимогам Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення), а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 3 до Положення); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку
майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу І Положення (за наявності); копію сертифіката суб’єкта
оціночної діяльності, виданого претенденту ФДМУ; інформацію про претендента (додаток
4 до Положення). Зазначені документи подаються у запечатаному конверті.
Конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, кошторису витрат, пов’язаних
з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не
визначений в інформації про проведення конкурсів. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт, у тому числі
ПДВ. За результатами аналізу звітності, проведеного ФДМУ, регіональне відділення
інформує про середні значення ціни послуг з оцінки майна: об’єкт нерухомого майна,
зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові
приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн; окремо розташованої будівлі – 5,9
тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 10 000 м2 (1 га), – 9,2 тис. грн.
Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.
Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-бухгалтерської
роботи та управління матеріальними ресурсами РВ ФДМУ по Полтавській області
за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до
23.03.2018 включно.
Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності,
затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190, конкурси відбудуться 29.03.2018 о
10.00 у РВ ФДМУ по Полтавській області за адресою: вул. Небесної Сотні (вул.
Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 404. Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014,
4-й поверх, кімн. 417. Телефон для довідок (05322) 2-89-58.

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені до проведення незалежної оцінки об’єкта

 Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху в двоповерховій
будівлі школи площею 22,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:

№ 21-22 (1145-1146)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів

 1. Назва об’єкта оцінки: будівля ІДН площею 86,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Кузнецовський МВ (з обслуговування м. Кузнецовськ
та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., смт Володимирець, вул. Грушевського, 65.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника
конкурсу (0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна
адреса замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по
Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП
Хомуйло Павліна Семенівна. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні
активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація
відсутня. Розмір земельної ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки:
інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів,
відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна): 28.02.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: будівля трансформаторної підстанції «Т-1» площею
151,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП НВО «Потенціал-Еко».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Рівненська обл., м. Рівне, вул. Київська, 106. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу
(0362) 26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса
замовника конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області (33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ПП «АНСАР».
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: інформація відсутня. Розмір земельної
ділянки, усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий
режим земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної
ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну
таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено
провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямків, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській
області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які
містяться в конверті. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату
проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після публікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної
оцінки об’єктів
№
Назва об’єкта оцінки, його місцезнаходження
Дата
Вид
з/п
та найменування балансоутримувача
оцінки вартості
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Частина нежитлової будівлі поз. 15, площею 26,3 м2 адмі
Ринкова
ністративної будівлі літ. А за адресою: вул. С. Наливайка,
4, м. Теребовля, Тернопільська обл., що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Тернопіль
ській області
2 Будівля свинарника площею 491,1 м2 за адресою: с.
Ринкова
Кобиловолоки, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.,
що перебуває на балансі Державного підприємства спир
тової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»
31.03.18

 Назва об’єкта оцінки: необоротні активи колишньої бази відпочинку «Зорі
Тирасполя». Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, вул. Лазурна, 19.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості необоротних активів (нерухомого майна) для формування статутного капіталу. Телефон замовника конкурсу (048)
728-74-84, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-28, електронна адреса замовника конкурсу: odesa@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові
фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 66 об’єктів
основних засобів (буде додатково уточнено після проведення інвентаризації). Балансова вартість об’єкта (основні засоби): інформація відсутня. Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі земельних ділянок,
цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки,
усього: 1 677,9 м2 (буде додатково уточнено після отримання відповідних документів).
Місце розташування земельної ділянки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н,
смт Затока, вул. Лазурна, 19. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки: рекреаційна зона. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки: інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)
31.03.2018. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Одеській
області (65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15).
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів в нематеріальної формі», спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості)».
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах I, II, III, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами. Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище 29 200 грн комісією з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності не розглядатимуться.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 або безпосередньо до відділу документального забезпечення та контролю організаційної роботи
(м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113) до 18.00 16.04.2018.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь
у конкурсі, та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться 20.04.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 1110. Телефон
для довідок (048) 731-50-39.

філія «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Рівне, вул. Відінська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362)
26-79-91. Телефакс замовника конкурсу (0362) 26-86-80. Електронна адреса замовника
конкурсу: rivne@spfu.gov.ua. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Рівненській області
(33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77). Платник робіт з оцінки: ФОП Герасімчук Дмитро
Антонович. Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції)
згідно з обліком (зазначаються окремо за групами) – 1 об’єкт. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних
інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: відсутня. Розмір земельної ділянки,
усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки: інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки: інформація відсутня. Правовий режим
земельної ділянки: інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки:
інформація відсутня. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 28.02.2018.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується регіональним відділенням, якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльності в Україні», якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до РВ ФДМУ по Рівненській області конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом документів, які містяться
в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності», зазначити назву об’єкта, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі,
назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву, та дату проведення конкурсу.
Вимоги до претендентів до участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі
III Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення
та подання містяться у Положенні та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з
відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках
2 – 4 до Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням
робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору (після отримання необхідної документації).
Місцезнаходження робочої групи та конкурсної комісії: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ по Рівненській області о 9.00 через 14
днів після опублікування цієї інформації за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16
Липня, 77.
Конкурсну документацію потрібно подавати до РВ ФДМУ по Рівненській області
за адресою: 33028, м. Рівне, вул. 16 Липня, 77 за чотири робочих дні до оголошеної
дати проведення конкурсу включно до 16.00. Телефон для довідок 26-79-91.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки
об’єкта державної власності

Платник
ФОП Драган Зоряна
Іванівна

Фермерське гос
подарство «ЛЕГАФАРМС»

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Тернопільській області.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до
Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за №60/28190 (далі – Положення), та з урахуванням умов цієї інформації.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізацією 1.1 в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок та майнових прав на них), та наявність
особистого досвіду у виконанні робіт з оцінки кожного оцінювача, який буде залучений до виконання робіт з оцінки подібного майна, що підтверджується відповідними
документами: копіями рекомендаційного листа замовника оцінки щодо позитивного
досвіду співпраці з питань оцінки подібного майна, або копіями висновків про вартість
майна, чи витягів із звітів про оцінку майна, підписаних оцінювачами, що будуть залучені до виконання робіт з оцінки, завірених печаткою претендента.
Комісією будуть розглядатися конкурсні пропозиції претендентів, вартість послуг
з оцінки об’єкта № 1 яких не перевищує 2 400,00 грн; об’єкта № 2 – не перевищує
5 900,00 грн. У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються
претендентом згідно із законодавством.
Строк виконання робіт з оцінки не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки № 1 є нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель офісної, торговельно-офісної та торговельної нерухомості; об’єктами подібними до об’єкта оцінки № 2 – нерухоме майно – окремі будівлі,
приміщення, частини будівель виробничої та виробничо-складської нерухомості.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Тернопільській області за адресою:
м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 (2-й поверх, зал засідань) о 10.00 через 14
днів після дати опублікування цієї інформації. Телефони для довідок: (0352)
25-04-87, 52-66-84.
Документи на участь в конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Тернопільській області
за адресою: 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11, каб. 604 за чотири робочих дні
до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності на об’єкти оренди
№
Найменування об’єкта оцінки, площа,
з/п місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
1 Нежитлові приміщення № 5 площею 33,1 м2, № 6 цо
кольного поверху площею 16,7 м2, № 8 першого поверху
площею 12,3 м2 двоповерхового блоку «В» 4-поверхової
будівлі (інв. № 1031001) загальною площею 62,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що пере
бувають на балансі Українського науково-дослідного ін
ституту протезування, протезобудування та відновлення
працездатності, 03191680, тел. 37-76-30
2 Нежитлові приміщення на першому та другому по
верхах 2-поверхового адміністративного будинку,
інв. № 10310035, пам’ятка архітектури (охоронний
№ 694/2) загальною площею 678,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Університетська, 25, що перебувають
на балансі Департаменту містобудування та архітекту
ри ХОДА, 02498530, тел. (057) 700-36-52
3 Нежитлове приміщення – кімнати № 1-51 на
другому поверсі 2-поверхового адміністративноуправлінського будинку (інв. № 10310038, реє
страційний № 02362629.1.АААДЕЖ284) загальною
площею 16,2 м2 за адресою: Харківська обл., м. Зміїв,
вул. Адміністративна (Леніна), 25, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Харківській
області, 02362629, тел. 706-26-16
4 Нежитлове приміщення кімната № 89 (кухня) першо
го поверху 4-поверхової будівлі загальною площею
1,5 м2 за адресою: Харківська обл., Дергачівський р-н,
смт Мала Данилівка, вул. Академічна, гуртожиток № 3,
що перебуває на балансі Харківської державної зоове
теринарної академії, 493758, тел. (05763) 5-74-73
5 Нежитлові приміщення – кімнати № 49, 55, 56, 57 на
1-му поверсі 3-поверхової будівлі учбового корпусу
(пам’ятка архітектури) загальною площею 208,9 м2
за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 92, що
обліковується на балансі Харківського національного
технічного університету сільського господарства імені
Петра Василенка, 493741, тел. (057) 700-38-88
6 Нежитлове приміщення – кімната № 7 (душ згід
но з техпаспортом) на 2-му поверсі 9-поверхової
будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 2,9 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що
обліковується на балансі Харківського національного
університету сільського господарства ім. П. Василен
ко, 00493741, тел. 700-38-88
7 Нежитлове приміщення –кімната № 7 (душ згід
но з техпаспортом) на 2-му поверсі 9-поверхової
будівлі гуртожитку № 3 загальною площею 2,9 м2
за адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 52, що
обліковується на балансі Харківського національного
університету сільського господарства ім. П. Василен
ко, 00493741, тел. 700-38-88
8 Нежитлове приміщення – частина кімнати № 11 на
1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку № 4 за
гальною площею 2,0 м2 за адресою: Харківська обл.,
Дергачівський р-н, смт Мала Данилівка, вул. Акаде
міка, гуртожиток № 4, що обліковується на балансі
Харківської державної зооветеринарної академії,
00493758, тел. (057) 635-74-73
9 Частина фойє (приміщення № XXV за техпаспортом)
на першому поверсі – 5,0 м2 та частина коридору
(приміщення № 9 за техпаспортом) на першому по
версі – 5,0 м2 п’ятиповерхового учбового корпусу
медичних катастроф та військової медицини, інв.
№ 10310021, літ. «И-1-5», загальною площею 10,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Трінклера, 12, що перебу
ває на балансі Харківського національного медичного
університету, 01896866, тел. 707-73-80
10 Частина буфету (приміщення № 10 за техпаспор
том) на першому поверсі семиповерхового універ
ситетського стоматологічного центру ХНМУ, інв.
№ 10310007, літ. «А-7», загальною площею 5,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що пере
буває на балансі Харківського національного медично
го університету, 01896866, тел. 707-73-80
11 Нежитлове приміщення кабінет (літ. за техпаспортом
Г-17) – 25,1 м2, коридор (літ. за техпаспортом Г-18)
– 5,6 м2, кабінет (літ. за техпаспортом Г-19) – 20,1 м2
на третьому поверсі чотириповерхового громадського
будинку, учбового корпусу, інв. № 70994, літ. «Г-4»,
загальною площею 50,8 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харків
ського національного університету радіоелектроніки,
02071197, тел. 7021-016
12 Нежитлове приміщення на 1-му поверсі
2-поверхового комбінату побутового обслугову
вання (інв. № 1030033) загальною площею 3,23 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, п/в
Комуніст-1, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебуває на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В.В.Докучаєва , 00493764,
тел. (0572) 99-73-55
13 Нежитлове приміщення – кімната № 8 на 1-му по
версі одноповерхового гаражного боксу, літ. Х-1, інв.
№ 80285, загальною площею 57,6 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а, що перебуває
на балансі Державного університету телекомунікацій,
38855349, тел. (044) 249-25-29
14 Нежитлові приміщення – кімнати № 2, 3 та частина
коридору площею 5,48 м2 напівпідвалу 4-поверхової
житлової будівлі «Гуртожиток по пров. 1-й Лісопар
ковий, 3» , інв. № 00079, загальною площею 42,88 м2
за адресою: м. Харків, пров. 1-й Лісопарковий, 3,
що перебуває на балансі Державного наукововиробничого підприємства «Об’єднання Комунар»,
14308730, тел.: (057) 707-01-72, 702-99-82

Дата оцінки Мета проведення Інформація
оцінки
про замовни
ка/платника
06.05.18 Визначення
ТОВ «Ортса
вартості об’єкта бо – спеціалі
з метою продо зований центр
вження договору реабілітації»
оренди

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ПП «ТИТАНвартості об’єкта ПЛЮС»
оренди з метою
передачі в оренду

08.02.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ФОП Ворвуль
В. В.

04.04.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ФОП Буряков
ський В. М.

27.01.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ФОП Мовча
нюк А. П.

22.03.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ФОП Буряков
ський В. М.

22.03.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ФОП Буряков
ський В. М.

25.04.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ФОП Буряков
ський В. М.

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ФОП Чубуков
вартості об’єкта С. О.
оренди з метою
передачі в оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ФОП Чубуков
вартості об’єкта С. О.
оренди з метою
передачі в оренду

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПрАТ «Інсти
тут інфор
маційних
технологій»

08.02.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продо
вження договору
оренди

ФОП Клещо
ва І. І.

На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки
На дату
укладення
договору на
проведення
незалежної
оцінки

Визначення
ФОП Кухтін
вартості об’єкта С. В.
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
ФОП Ньорба
вартості об’єкта В. П.
оренди з метою
передачі в оренду

По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропо-
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відомості
приватизації

зицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії
актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки).
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2017
р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для
оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,4 тис. грн;
комплексу будівель та споруд – 10,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,5
тис. грн; цілісного майнового комплексу – 38,0 тис. грн; необоротних активів – 29,2
тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 10 000 м2 (1 га), – 9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,9
тис. грн; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 2,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 42,9 тис. грн; гідротехнічних споруд – 7,1 тис. грн;
пакета акцій – 37,6 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру
– календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів для
об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної
діяльності на об’єкти оренди
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
Нежитлові приміщення кімн. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32 на 9-му поверсі 12-поверхового виробничо
го корпусу (інв. № 4, літ. «А-12») загальною площею
464,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що
перебувають на балансі ДП Український державний
проектний інститут «Укрміськбудпроект», 02497980,
тел. 701-07-30
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на першо
му поверсі одноповерхового учбового корпусу, інв.
№ 9631402, літ. «К-1», загальною площею 68,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 16,
що перебуває на балансі Української інженернопедагогічної академії, 02071228), тел. 731-28-62
Частина стіни фронтону будівлі на горищі
5-поверхового навчального корпусу (літ. «А-5») загаль
ною площею 7,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Коо
перативна, 7, що перебуває на балансі Харківського
коледжу державного університету телекомунікації,
38898340
Нежитлові приміщення напівпідвалу площею 647,4 м2
та приміщення підвалу площею 88,9 м2, загальною
площею 736,3 м2 адміністративної будівлі за адресою:
м. Харків, вул. Алчевських, 30, що перебувають на ба
лансі Українського державного університету залізнич
ного транспорту, 01116472, тел. (057) 21-20-67
Нежитлове приміщення – кімн. № 2, 3 у підвальному
приміщенні 5-поверхового учбового корпусу № 3
загальною площею 80,2 м2 за адресою: м. Харків,
майдан Конституції, 11, що перебуває на балансі Хар
ківського державного університету мистецтв ім. І. П.
Котляревського, 02214350, тел. 731-10-95

Дата оцінки
На дату укла
дення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Мета прове
дення оцінки
Визначен
ня вартості
об’єкта орен
ди з метою
передачі в
оренду

На дату укла
дення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначен
ня вартості
об’єкта орен
ди з метою
передачі в
оренду
10.03.18
Визначен
ня вартості
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди
23.03.18
Визначен
ня вартості
об’єкта з
метою продо
вження дого
вору оренди
На дату, визна Визначен
чену орендо ня вартості
давцем
об’єкта для
погодження
розрахунку
орендної пла
ти (за заявою
від сторонньої
організації)
Частини стін нежитлових приміщень: на першому по На дату укла Визначен
версі – комора (№ 2-18) площею 0,25 м2; коридор
дення договору ня вартості
(№ 2-21) площею 0,25 м2; на третьому поверсі – ко на проведення об’єкта орен
ди з метою
ридор (№ 3-41) площею 0,20 м2; на п’ятому поверсі незалежної
передачі в
– комора (№ 5-2) площею 0,25 м2; коридор (№ 5-20) оцінки
оренду
площею 0,25 м2; коридор (№ 5-52) площею 0,20 м2;
на восьмому поверсі – комора (№ 8-2) площею
0,25 м2; комора (№ 8-20) площею 0,25 м2; кімнати
(№ 8-54) площею 0,20 м2 9-поверхового гуртожитку
№ 6, інв. № 82316, літ. «А-9», загальною площею
2,1 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 53,
що перебувають на балансі Національного юридич
ного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139,
тел. 704-93-14
Частини стін нежитлових приміщень: на другому повер На дату укла Визначен
сі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід дення договору ня вартості
на проведення об’єкта орен
(№ 60) площею 0,17 м2; на п’ятому поверсі – сміттє
незалежної
ди з метою
провід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід (№ 60)
оцінки
передачі в
площею 0,17 м2; на восьмому поверсі –сміттєпровід
оренду
(№ 18) площею 0,16 м2; сміттєпровід (№ 60) площею
2
0,16 м 9-поверхового гуртожитку № 4, інв. № 82479,
літ. «А-9», загальною площею 1,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Л. Свободи, 59б, що перебувають на
балансі Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
Нежитловий одноповерховий гаражний бокс,
На дату укла Визначен
інвентарний № 101310197, реєстровий
дення договору ня вартості
№ 08571363.1.ФХМАУК 035, літ. Ф-1, загальною
на проведення об’єкта орен
площею 201,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бавар незалежної
ди з метою
передачі в
ська, 7, що перебуває на балансі Навчального центру оцінки
оренду
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Державної служби України з надзвичайних ситуацій,
08571363, тел. 707-34-55
Частини стін нежитлових приміщень: на другому по На дату укла Визначен
версі – коридору (№ 37) площею 0,25 м2; на п’ятому дення договору ня вартості
на проведення об’єкта орен
поверсі – комори (№ 24) площею 0,25 м2; комори
незалежної
ди з метою
(№ 25) площею 0,25 м2; комори (№ 54) площею
передачі в
0,25 м2; комори (№ 55) площею 0,25 м2; на восьмому оцінки
2
оренду
поверсі – комори (№ 24) площею 0,25 м ; комори
(№ 25) площею 0,25 м2; комори (№ 54) площею
0,25 м2; комори (№ 55) площею 0,25 м2, частина стіни
сходової клітки XLIII технічного поверху площею 0,5 м2
9-поверхового гуртожитку № 1, інв. № 82212, літ.
«А-9», загальною площею 2,75 м2 за адресою: м. Хар
ків, вул. Гвардійців Широнінців, 43, що перебувають
на балансі Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого, 02071139), тел. 704-93-14
Частини стін нежитлових приміщень: коридору (к.
На дату укла Визначен
№ 25) площею 0,5 м2 у підвалі та коридор (№ 16) пло дення договору ня вартості
щею 0,5 м2 на 1-му поверсі 8-поверхового гуртожитку на проведення об’єкта орен
незалежної
ди з метою
№ 14, інв. № 82581, літ. «Б-8», загальною площею
передачі в
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104е, оцінки
оренду
що перебувають на балансі Національного юридич
ного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139,
тел. 704-93-14
Нежитлове приміщення – частина стіни комори (№ 27) На дату укла Визначен
на 4-му поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку
дення договору ня вартості
№ 9, інв. № 81563, літ. «А-5», загальною площею 0,5 м2 на проведення об’єкта орен
ди з метою
за адресою: м. Харків, вул. Динамівська, 4, що перебу незалежної
передачі в
ває на балансі Національного юридичного університету оцінки
оренду
ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
Нежитлове приміщення – частина стіни комори (№ 29) На дату укла Визначен
дення договору ня вартості
на 2-му поверсі 5-поверхового будинку гуртожитку
№ 11, інв. № 83241, літ. «Б-5», загальною площею 0,5 м2 на проведення об’єкта орен
незалежної
ди з метою
за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/4, що пере
передачі в
буває на балансі Національного юридичного університету оцінки
оренду
ім. Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
Частини стін нежитлових приміщень: на першому
На дату укла Визначен
2
поверсі – коридору (№ V) площею 0,28 м ; на друго дення договору ня вартості
на проведення об’єкта орен
му поверсі – коридору (№ ІІІ) площею 0,28 м2; на
ди з метою
третьому поверсі – коридору (№ іV) площею 0,28 м2; незалежної
оцінки
передачі в
на четвертому поверсі – коридору (№ V) площею
оренду
0,28 м2; на п’ятому поверсі – коридору (№ ІV) площею
0,28 м2; на шостому поверсі – коридору (№ ІІІ) пло
щею 0,28 м2; на сьомому поверсі – коридору (№ ІІІ)
площею 0,28 м2; на восьмому поверсі – коридору
(№ ІІІ) площею 0,28 м2; на дев’ятому поверсі – кори
дору (№ ІV) площею 0,26 м2 9-поверхового будинку
гуртожитку № 7, інв. № 84143, літ. «В-9», загальною
площею 2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська,
106, що перебуває на балансі Національного юридич
ного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139,
тел. 704-93-14
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Інформація
про замовни
ка/платника
ТОВ Видавни
цтво «Ранок»

ФОП Гобе
льовська Л. П.

ПрАТ «ВФ
Україна»

ПАТ «Мега
банк»

Харківський
державний
університет
мистецтв ім. І.
П. Котлярев
ського

ТОВ «Телесвіт»

ТОВ «Телесвіт»

ТОВ «Орг
кровля»

ТОВ «Телесвіт»

ТОВ «Телесвіт»

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнахо
Інформація
Мета прове
дження (індекс, адреса), балансоутримувач (назва,
про замовни
Дата оцінки
дення оцінки
код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
ка/платника
14 Частини стін нежитлових приміщень: на цокольному На дату укла Визначен
ТОВ «Телесвіт»
поверсі – допоміжного приміщення (№ 22) площею
дення договору ня вартості
2
0,22 м ; на другому поверсі – сходова клітка (№ 1)
на проведення об’єкта орен
ди з метою
площею 0,16 м2; на третьому поверсі – сходова клітка незалежної
передачі в
(№ 1) площею 0,16 м2; на четвертому поверсі – схо оцінки
оренду
дова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на п’ятому поверсі
– сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на шостому
поверсі – сходова клітка (№ 1) площею 0,16 м2; на
сьомому поверсі – сходова клітка (№ 1) площею
0,16 м2; на восьмому поверсі – сходова клітка (№ 1)
площею 0,16 м2; на дев’ятому поверсі – сходова кліт
ка (№ 1) площею 0,16 м2 9-10-поверхового будинку
гуртожитку № 13, інв. № 55944, літ. «Е-10», загальною
площею 1,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Студент
ська, 5/1, що перебувають на балансі Національно
го юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
02071139), тел. 704-93-14
15 Частини стін нежитлових приміщень: на другому
На дату укла Визначен
ТОВ «Телесвіт»
поверсі – сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміт дення договору ня вартості
тєпровід (№ 60) площею 0,17 м2; на п’ятому поверсі на проведення об’єкта орен
ди з метою
– сміттєпровід (№ 18) площею 0,17 м2; сміттєпровід незалежної
передачі в
(№ 59) площею 0,17 м2; на восьмому поверсі – сміт оцінки
2
оренду
тєпровід (№ 18) площею 0,16 м ; сміттєпровід (№ 59)
площею 0,16 м2 9-поверхового будинку гуртожитку
№ 3, інв. № 82367, літ. «А-9», загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 59а,
що перебувають на балансі Національного юридич
ного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139,
тел. 704-93-14
16 Частини стін нежитлових приміщень: на четвертому
На дату укла Визначен
ТОВ «Телесвіт»
поверсі – комора (№ 197) площею 0,25 м2; на п’ятому дення договору ня вартості
2
на проведення об’єкта орен
поверсі – комора (№ 250) площею 0,25 м ; комора
незалежної
ди з метою
(№ 302) площею 0,25 м2; комора (№ 304) площею
передачі в
0,25 м2; на восьмому поверсі – комора (№ 485) пло оцінки
оренду
щею 0,25 м2; на дев’ятому поверсі – комора (№ 537)
площею 0,25 м2; комора (№ 577) площею 0,25 м2;
комора (№ 590) площею 0,25 м2 9-поверхового
гуртожитку № 2, інв. № 68494, літ. «А-9», загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців
Широнінців, 43а, що перебувають на балансі На
ціонального юридичного університету ім. Ярослава
Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
17 Частини стін нежитлових приміщень: Корпус «Б»: на
На дату укла Визначен
ТОВ «Телесвіт»
6-му поверсі – тамбур к. № 19, 20 (№ ІІІ) площею
дення договору ня вартості
0,25 м2; тамбур к. № 17, 18 (№ V) площею 0,25 м2;
на проведення об’єкта орен
незалежної
ди з метою
на 9-му поверсі – тамбур к. № 31, 32 (№ ІІІ) площею
передачі в
0,25 м2; тамбур к. № 30, 29 (№ V) площею 0,25 м2; на оцінки
оренду
12-му поверсі – тамбур к. № 43, 44 (№ ІІІ) площею
0,25 м2; тамбур к. № 41, 42 (№ V) площею 0,25 м2; на
15-му поверсі – тамбур к. № 55, 56 (№ ІІІ) площею
0,25 м2; тамбур к. № 53, 54 (№ V) площею 0,25 м2;
Корпус «В»: на 2-му поверсі – коридор (№ XІV) площею
0,25 м2; коридор (№ XVI) площею 0,25 м2; на 6-му по
версі – тамбур к. № 17, 18 (№ XІІ) площею 0,25 м2;
тамбур к. № 19, 20 (№ XIV) площею 0,25 м2; на 10-му
поверсі – тамбур к. № 33, 34 (№ XІІ) площею 0,25 м2;
тамбур к. № 35, 36 (№ XIV) площею 0,25 м2; на 14-му
поверсі – тамбур к. № 49, 50 (№ XІІ) площею 0,25 м2;
тамбур к. № 51, 52 (№ XIV) площею 0,25 м2
16-поверхового будинку гуртожитку № 5, інв. № 82553,
літ. «А-16», загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Перемоги, 57, що перебувають на
балансі Національного юридичного університету ім.
Ярослава Мудрого, 02071139, тел. 704-93-14
18 Частини стін нежитлових приміщень: на 1-му поверсі На дату укла Визначен
ТОВ «Телесвіт»
– адміністрації (к. № 138-IV) площею 0,21 м2; сміт
дення договору ня вартості
на проведення об’єкта орен
тєзбірника (к. № 138-XIV) площею 0,21 м2; сходова
незалежної
ди з метою
клітка (118-XIX) площею 0,21 м2; на 2-му поверсі –
передачі в
сходова клітка (220-XV) площею 0,21 м2; на 3-му по оцінки
2
оренду
версі – сходова клітка (318-XXІІ) площею 0,21 м ; на
4-му поверсі – сміттєзбіник (410-X) площею 0,21 м2,
сходова клітка (420-XV) площею 0,21 м2, адміністрації
(к. № 440-ХХ) площею 0,21 м2; на 5-му поверсі – схо
дова клітка (520-XV) площею 0,20 м2; на 6-му поверсі
– сміттєзбіник (610-X) площею 0,21 м2, сходова клітка
(620-XV) площею 0,2 м2, адміністрації (к. № 640-ХХ)
площею 0,21 м2 7-поверхового будинку гуртожитку
№ 15, інв. № 82581, літ. «В-11», загальною площею
2,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 104е,
що перебувають на балансі Національного юридич
ного університету ім. Ярослава Мудрого, 02071139,
тел. 704-93-14
По кожному об’єкту оцінки окремо претенденти на участь у конкурсах подають до
РВ ФДМУ по Харківській області конкурсну документацію в запечатаному конверті,
яка складається з:
підтвердних документів (відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075); пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних
в окремому конверті; документів (копії договорів на виконання робіт з оцінки та копії
актів приймання-передавання робіт з оцінки) щодо практичного досвіду виконання
робіт з оцінки разом із заповненою інформацією відносно досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової
оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову
оцінку земельної ділянки).
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень ціни надання послуг з незалежної оцінки майна у IV кварталі 2017
р.» та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть
розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуг з оцінки, що перевищують: для
оцінки об’єкта нерухомого майна, зокрема, декількох об’єктів нерухомого майна, що
є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення,
дахи та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2,4 тис. грн;
комплексу будівель та споруд – 10,4 тис. грн; об’єкта незавершеного будівництва – 8,5
тис. грн; цілісного майнового комплексу – 38,0 тис. грн; необоротних активів – 29,2
тис. грн; об’єкта аукціону (один об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній
ділянці площею до 10 000 м2 (1 га), – 9,2 тис. грн; окремо розташованої будівлі – 5,9
тис. грн; земельної ділянки площею до 10 000 м2 (1 га) – 2,8 тис. грн; визначення розміру збитків, завданих державі, – 42,9 тис. грн; гідротехнічних споруд – 7,1 тис. грн;
пакета акцій – 37,6 тис. грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру
– календарних днях. Строк виконання робіт повинен становити не більше 5 днів для
об’єктів оренди нерухомого майна (після отримання в повному обсязі необхідної документації та інформації про об’єкт оцінки).
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті по кожному об’єкту
оцінки окремо з описом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та
дату конкурсу.
Конкурс відбудеться у РВ ФДМУ по Харківській області за адресою: м. Харків, майдан Театральний, 1, 5-й поверх об 11.00 через 14 днів після опублікування цієї інформації. Телефон для довідок (057) 700-77-19.
Документи на участь у конкурсі подаються до РВ ФДМУ по Харківській області
за адресою: м. Харків, Театральний майдан, 1, 1-й поверх до 16.00 за чотири робочих
дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
№
з/п

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ,
АРК та м. СЕВАСТОПОЛЬ
ТОВ «Телесвіт»

ТОВ «Телесвіт»

ТОВ «Телесвіт»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про оголошення конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення оцінки державного майна

 1. Об’єкт: гідротехнічні споруди рибацьких ставів, а саме: водовипуск ставка
нагульного, інв. № 70007/4; водовипуск ставка нагульного, інв. № 70009/4; водовипуск
ставка нагульного, інв. № 70008/4; донний випуск ставка нагульного, інв. № 70007/5;
донний випуск ставка нагульного, інв. № 70009/5; донний випуск ставка нагульного,
інв. № 70008/5; контурна дамба ставка нагульного, інв. № 70007/1; контурна дамба
ставка нагульного, інв. № 70009/1; контурна дамба ставка нагульного, інв. № 70008/1;
перепуск ставка нагульного № 2, інв. № 70009/6; причал ставка нагульного № 1, інв.
№ 70007/3; причал ставка нагульного № 1, інв. № 70009/3; причал ставка нагульного
№ 1, інв. № 70008/3; роздільна дамба ставка нагульного, інв. № 70007/2; роздільна
дамба ставка нагульного, інв. № 70009/2; роздільна дамба ставка нагульного, інв.
№ 70008/2, що перебувають на балансі ДП «Укрриба», за адресою: вул. Шмідта, 77,
с. Софіївка, Білозерський р-н, Херсонська обл. Замовник: РВ ФДМУ в Херсонській
області, АРК та м. Севастополі. Платник: ТОВ «Рибоводна ферма – Ювент». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018.
 2. Об’єкт: вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 24,0 м2
на першому поверсі в двоповерховій адміністративній будівлі, що перебуває на
балансі Державного інституту управління та економіки водних ресурсів, за адресою:
Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Рибальче, вул. Степова, 15в. Замовник: РВ
ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. Платник: ПАТ «Укртелеком». Мета
проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при укладенні договору оренди. Запланована дата оцінки: 31.03.2018.
З метою уникнення зловживань та маніпулювання під час проведення конкурсів
максимальна ціна надання послуг з оцінки, яка може бути запропонована учасником
конкурсу у конкурсній пропозиції, становить не більше ніж: для нерухомого майна

(нежитлових приміщень, майданчиків тощо) – 2,4 тис. грн; для гідротехнічних споруд
– не більше ніж 7,1 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів (наказ ФДМУ від 31.12.2015 № 2075,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190), а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3); копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11
розділу І Положення (за наявності); письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
і залучається претендентом (у разі необхідності); інформацію про претендента (додаток 4); пропозиції щодо ціни виконання робіт з оцінки; калькуляції витрат, пов’язаних
з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо
він не був визначений в інформації про проведення конкурсу, запечатані в окремому
конверті (не більше 5 днів); документи щодо практичного досвіду виконання робіт з
оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки
земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку
земельної ділянки) (додаток 2).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних
документів, що містяться в конверті. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з
відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта, на який подано
заяву про участь у конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.
Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурс відбудеться в РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 14.00 через 18 днів
після опублікування цієї інформації, телефон для довідок (0552) 22-44-44.

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки

І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 4 площею 0,3 м2 за адресою: вул. Інтернаціональна, 2, м. Умань,
Черкаська обл.; частина нежитлового приміщення на першому поверсі гуртожитку № 6 площею 0,3 м2 за адресою: вул. Глібка, 3а, м. Умань, Черкаська обл. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Уманський національний університет
садівництва. Платник робіт з оцінки: ФОП Юрченко В. М. Дата оцінки: 28.02.2018.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі цеху ПКК площею
966,9 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління виробничотехнічного обслуговування казенного підприємства «Кіровгеологія». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Київська, 9, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник
робіт з оцінки: ТОВ «Торгівельний будинок «ВЕЛЕС». Дата оцінки: 28.02.2018.
Для участі в конкурсі залучаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, яка складається з
підтвердних документів, а саме:
заяву про участь у конкурсі з відбору СОД за встановленою формою (додаток 3
до Положення); інформацію про претендента (додаток 4 до Положення); інформацію
щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом
із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2
п. 4 розділу 1 Положення); пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат,
пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (для об’єктів нерухомого майна – не більше 8 днів; для цілісних майнових комплексів – не більше 20 днів),
запечатану в окремому конверті.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 р.»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують:
об’єкт нерухомого майна, зокрема декілька об’єктів нерухомого майна, що є одним об’єктом оцінки (нежитлові приміщення, майданчики, технічні приміщення, дахи
та нерухоме майно для встановлення передавальних пристроїв) – 2 400,00 грн; окремо
розташована будівля – 5 900,00 грн, комплекс будівель та споруд – 10 400,00 грн, об’єкт
незавершеного будівництва – 8 500,00 грн; цілісний майновий комплекс – 38 000,00
грн; необоротні активи – 29 200,00 грн; пакет акцій – 37 600,00 грн.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись інформація, визначена в листі ФДМУ від
08.04.2016 № 10-36-6493.
Пропозиції щодо строку виконання робіт слід зазначати в єдиній одиниці виміру
– календарних днях.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті (розмір конверта
не менше А-5) окремо по кожному об’єкту оцінки до РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000. Email: cherkasy@spfu.gov.ua
. На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності,
який подає заяву.
Останній день подання заяв – 27 березня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 2 квітня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000,
тел. 37-29-71.

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області про оголошення
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені для надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки: приміщення гаража (1-7) площею 22,7 м2 та гаража
(1-8) площею 21,7 м2 у будівлі (літ. А). Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Західний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 58000,
м. Чернівці, вул. Сторожинецька, 70б. Мета проведення оцінки: передача в оренду.
Телефон замовника конкурсу (0372) 55-44-84. Телефакс замовника конкурсу (0372)
55-44-26. Електронна адреса замовника конкурсу: chernivtsi@spfu.gov.ua. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або єдиний майновий комплекс якого оцінюються: –. Кількість об’єктів необоротних активів
(нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій,
довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1 од. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства,
тис. грн: –. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів,
об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами): станом на 31.01.2018 – 576,89 грн (22,7 м2),
551,48 грн (21,7 м2). Кількість земельних ділянок (зазначається у разі оцінки об’єктів
нерухомості, у тому числі земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, пакетів акцій, часток, паїв): –. Розмір земельної ділянки, усього: –. Місце розташування
земельної ділянки: –. Цільове призначення земельної ділянки: –. Правовий режим
земельної ділянки: –. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки: –. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю (зазначити «так» або «ні»): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.01.2018.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.01.2016 за № 60/28190.
Замовником робіт для надання послуг з оцінки вищезазначеного майна виступатиме РВ ФДМУ по Чернівецькій області.
Платником робіт для надання послуг з оцінки вищевказаного майна виступатиме
потенційний орендар – фізична особа – Канарський Роман Ярославович.
Строк виконання робіт для надання послуг з оцінки об’єкта оренди не може перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору про надання послуг з
оцінки майна, очікувана ціна надання послуг з оцінки об’єкта, яка буде розглядатися
конкурсною комісією під час обрання переможця, – 2,0 тис. грн.
До участі в конкурсі для проведення незалежної оцінки допускаються претенденти,
які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка
об’єктів в матеріальній формі» та спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок та майнових прав на них».
Вимогами до претендентів для участі в конкурсі є наявність відповідної кваліфікації
оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що мають підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі
оцінювачів, виданими відповідно до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів
та суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 10.06.2013 № 796
і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013 за № 637/23469.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться в Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єкта оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, а також інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є приміщення, частини будівель.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а або безпосередньо до каб.
5 РВ ФДМУ по Чернівецькій області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єкта
оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня публікації інформації про оголошення конкурсу о 10.00 у РВ ФДМУ по Чернівецькій області
за адресою: м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а. Телефон для довідок (0372)
55-44-84.

№ 21-22 (1145-1146)

7

відомості
приватизації

м. КИЇВ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою погодження договору оренди (за заявою від
сторонньої організації).
№
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Балансоутри
Платник робіт Орієнтовна
Площа, м2
з/п
оцінки
оцінки
мувач
з оцінки
дата оцінки
1 Частина даху та
14,0 (в т. ч. м. Київ, ПущаДПУ «Міжна
ПрАТ «Київ
28.02.18
технічного поверху 8,0 та 6,0) Водиця, 14-та лінія родний дитячий стар»
центр «Артек»

 2. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
Назва об’єкта
Балансоутри Платник робіт Орієнтовна
Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки
з/п
оцінки
мувач
з оцінки
дата оцінки
1 Частина даху
22,6
м. Київ, вул. Полі
НТУУ «КПІ ім. І. ТОВ «лайф
28.02.18
технічна, 41, корпус Сікорського»
селл»
№ 18
2 Частина даху
23,8
м. Київ, просп. Пере НТУУ «КПІ ім. І. ТОВ «лайф
28.02.18
моги, 37л
Сікорського»
селл»
3 Нежитлове при
24,0
м. Київ, вул. Борисо ДПТНЗ «КВПУ
ФОП Гоненко 31.03.18
міщення
глібська, 10а
водного тран
Е. Л.
спорту»
4 Частина даху
23,8
м. Київ, просп. Пере НТУУ «КПІ ім. І. ПрАТ «ВФ
31.03.18
моги, 37л
Сікорського»
Україна»
5 Частина даху
22,6
м. Київ, вул. Полі
НТУУ «КПІ ім. І. ПрАТ «ВФ
31.03.18
технічна, 41, корпус Сікорського»
Україна»
№ 18
6 Частина даху та
14,78
м. Київ, просп. Пере ДП «Антонов»
ПрАТ «ВФ
31.03.18
технічного по
(в т. ч. 6,0 моги, 100/1, корпус
Україна»
верху
та 8,78) № 67
7 Нежитлове при
85,0
м. Київ, вул. І. Ку
ДП «ЕКО»
ТОВ «Бельга» 31.03.18
міщення
дрі, 43
8 Нежитлове при
152,1
м. Київ, вул. І. Ку
ДП «ЕКО»
ТОВ «Бельга» 31.03.18
міщення
дрі, 43
9 Нежитлове при
75,2
м. Київ, вул. Верх
ДП «ЕКО»
ТОВ «Бельга» 31.03.18
міщення
ня, 3-5
10 Частина даху
13,5
м. Київ, просп. Пере НТУУ «КПІ ім. І. ТОВ «лайф
31.03.18
моги, 37і
Сікорського»
селл»
 3. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
Назва об’єкта
Адреса об’єкта
Площа, м2
з/п
оцінки
оцінки
1 Частина нежитло
4,0
м. Київ, вул. М.
вого приміщення
Бойчука (Кіквідзе),
11б
2 Нежитлове при
18,9
м. Київ, вул. Чис
міщення
тяківська, 24
3

Частина даху та
11,0
технічного по
(в т. ч. 3,0
верху
та 8,0)
Нерухоме майно,
2 939,7
а саме: нежитлова (в т. ч.
будівля (літ. «Б») 1 574,3 та
та нежитлова бу
1 365,4)
дівля (літ. «В»)
Нежитлові при
7,1
міщення

4

5

м. Київ, вул. Ко
шиця, 3а

Балансоутримувач
КНУ технологій та
дизайну
ДНЗ «Київський центр
професійно-технічної
освіти»
Дарницьке РУ ГУМВС
України в м. Києві

Платник ро Орієнтовна
біт з оцінки дата оцінки
ФОП
31.12.17
Музика Г. Л.
ФОП
Комаха І. В.

31.01.18

ПрАТ «Київ
стар»

31.12.17

м. Київ, вул. Ака ДП «Антонов»
деміка Туполєва, 3

НЗО Гімназія 30.04.18
«Прем’єр»
Київської ака
демії наук

м. Київ, вул. М.
Бойчука (Кікві
дзе), 35

ФОП Музика 31.12.17
Г. Л.

КНУ технологій та
дизайну

Конкурси відбудуться 28 березня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, тел. для довідок 281-00-32.
Документи приймаються до 12.00 22 березня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108, тел. для довідок 281-00-32.
Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, на кожний об’єкт оцінки окремо.
Претенденти, які подали документи на конкурсний відбір СОД в одному конверті на
всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі СОД допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 28 березня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Термін виконання робіт – до 5 календарних днів.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190 (далі – Положення).
До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
оціночної діяльності з оцінки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в межах цього напряму.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання,
оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт
з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – частина даху та технічного поверху є: нерухоме майно для встановлення антенно-фідерних пристроїв мобільних операторів.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

кіровоградська область
IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кіровоградській області
про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 241,4 м2
за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Соборності, 302, що перебувають на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області.
Найменування балансоутримувача: Головне управління статистики у Кіровоградській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Новомиргород,
вул. Соборності, 302. Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу
(0522) 33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua
Кількість об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти
незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних
засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових
інвестицій, тис. грн – інформація уточнюється. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна) – 31.03.2018. Площа земельної ділянки: інформація уточнюється. Місце розташування земельної ділянки: м. Новомиргород, вул. Соборності, 302. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: обласний комунальний навчально-курсовий комбінат
«Аграрник» (тел. (050) 457-27-64, Микола Іванович).
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 755,96 м2
в адміністративній будівлі за адресою: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н,
м. Помічна, вул. Перемоги, 89б, що перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Найменування балансоутримувача: державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Кіровоградська обл., Добровеличківський р-н, м. Помічна, вул. Перемоги, 89б.
Мета проведення незалежної оцінки: укладення договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій станом на 01.03.2018, тис.
грн – 131,6. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Площа земельної ділянки:
1 575,0 м2. Місце розташування земельної ділянки: м. Помічна, вул. Перемоги, 89б. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: Помічнянська міська рада (тел. (052) 532-72-60
(приймальня), 2-71-60 Хрущ).
 3. Назва об’єкта оцінки: частина даху будівлі площею 7,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, на Кременчуцькому судноплавному шлюзі, що пере-

буває на балансі Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях». Найменування
балансоутримувача: Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Світловодськ, на Кременчуцькому судноплавному шлюзі. Мета
проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522) 33-24-00. Електронна
адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість об’єктів необоротних
активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1 об’єкт. Балансова
залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених
капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн – дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Площа земельної ділянки
дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, на Кременчуцькому судноплавному шлюзі. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській
області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: державне
підприємство «Адміністрація морських портів України», (тел. (051) 253-00-11).
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 18,525 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, на Кременчуцькому судноплавному шлюзі, що перебуває на балансі Державного підприємства водних шляхів «Укрводшлях».
Найменування балансоутримувача: Державне підприємство водних шляхів «Укрводшлях». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Світловодськ, на Кременчуцькому судноплавному шлюзі. Мета проведення незалежної оцінки: продовження дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0522) 33-32-38. Телефакс замовника конкурсу (0522)
33-24-00. Електронна адреса замовника конкурсу: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком, шт.: 1
об’єкт. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів
незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій, тис. грн
– дані уточнюються. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Площа земельної
ділянки: дані уточнюються. Місце розташування земельної ділянки: м. Світловодськ, на
Кременчуцькому судноплавному шлюзі. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з оцінки: державне підприємство «Адміністрація морських портів України», (тел. (051) 253-00-11).
Звіт про оцінку майна має бути прошитий (прошнурований), пронумерований,
скріплений підписом та печаткою суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, що проводив оцінку.
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.01.2016 за № 60/28190, застосовується ФДМУ якщо вартість надання послуг з
незалежної оцінки об’єкта оцінки менша 200 (двісті) тисяч гривень.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної
діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».
Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності не менше 5 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо
досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються
за встановленими в додатках 2 – 4 до Положення формами.
Ураховуючи вимоги листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 «Щодо показників
середніх значень цін надання послуг з незалежної оцінки майна у ІV кварталі 2017 року»
та з метою недопущення нанесення збитків платникам робіт, повідомляємо, що очікувана
ціна надання послуг з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час
обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, становить 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами для об’єктів № 1, 2, 4 є нежитлові будівлі та нежитлові приміщення, що відповідають функціональному призначенню об’єкта оцінки, для об’єкта
№ 3 – споруди для розміщення операторів мобільного зв’язку та для об’єкта.
Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення на адресу: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 або безпосередньо
у кімнату 801 РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький,
вул. Глинки, 2 до 26.03.2018 включно у робочий час до 17.15. На конверті потрібно
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, на оцінку якого подано заяву на участь у конкурсі, та назву
суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
Телефони для довідок: (0522) 33-32-38, 33-24-00.
Конкурс відбудеться 30 березня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
надання послуг з оцінки майна, що відбувся 03.10.2017

Конкурсною комісією переможцями конкурсів визнано:
1. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ФОП Федоренко Алла Анатоліївна.
Назва об’єкта оцінки: індивідуально-визначене майно – зовнішньомайданчикові електромережі, а саме: кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-233 довжиною
430 м та кабельна лінія на напругу 10 кВ від ТП-234 до ТП-235 довжиною 350 м за
адресою: м. Чернівці, просп. Незалежності, 106, що перебувають на позабалансовому рахунку ТДВ «Холодпродконтракт». Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725 гривень
та 5 календарних днів.
2. Найменування суб’єкта оціночної діяльності: ТОВ «Оцінка – Інформ». Назва
об’єкта оцінки: вбудоване приміщення (1-2) адмінбудівлі (літ. А) загальною площею
14,7 м2 за адресою: Чернівецька обл., м. Сокиряни, вул. Центральна, 41а, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернівецькій області. Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 1 725
гривень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації, що відбувся 27.09.2017

Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного
торговельного підприємства «Гудок» за адресою: 03151, м. Київ, вул. Аеродромна,
14 – Українська універсальна біржа. Вартість робіт – 15 000,00 грн з урахуванням ПДВ,
строк виконання робіт – 10 календарних днів.
Переможець конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності на право проведення
незалежної оцінки об’єкта приватизації – єдиного майнового комплексу державного
підприємства «Проектний інститут «Промзернопроект» за адресою: 04080, м. Київ,
вул. Межигірська, 83 – Українська універсальна біржа. Вартість робіт – 20 000,00 грн
з урахуванням ПДВ, строк виконання робіт – 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 27.09.2017
№
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
з/п
1 Нежитлове при
міщення
2 Частина даху
3 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
4 Нежитлове при
міщення
5 Частина нежитлового
приміщення
6 Частина нежитлового
приміщення
7 Нежитлове при
міщення
8 Споруда
9 Нежитлове при
міщення
10 Частина нежитлового
приміщення
11 Нежитлове при
міщення
12 Частина нежитлового
приміщення

196,0
54,0
1,0
33,9
4,0
4,0
168,4
24,0
67,24
3,5
14,7
1,4

Адреса об’єкта
оцінки

Термін
Вартість
виконан
робіт, грн
ня, к/д
2
3 800

СОД –
переможець

м. Київ, вул. Малин ФОП Рябченко О. М.
ська, 4а
м. Київ, просп. Пере ПП «Гарант-Експерт»
моги, 37к
м. Київ, вул. Інсти ПП «Гарант-Експерт»
тутська, 9
м. Київ, бульв. Друж
би Народів, 28
м. Київ, вул. Марша
ла Тимошенка, 2з
м. Київ, вул. Марша
ла Тимошенка, 2ж
м. Київ, вул. М. Гру
шевського, 7
м. Київ, с. Пирогів,
споруда № 10
м. Київ, вул. Маши
ністівська, 1б
м. Київ, просп. Пові
трофлотський, 31
м. Київ, вул. Політех
нічна, 33
м. Київ, вул. П. Усен
ка, 4/9

2

3 750

2

3 300

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

1 Нежитлове при
18,6
міщення
2 Нежитлове при
67,8
міщення
3 Нежитлове при
17,6
міщення
4 Частина даху та техніч 22,9 (у т. ч.
ного поверху
7,0 та 15,9)

Назва об’єкта оцінки

5 Нежитлове при
міщення
6 Нежитлове при
міщення
7 Нежитлове при
міщення
8 Нежитлове при
міщення
9 Нежитлове при
міщення
10 Нежитлове при
міщення
11 Нежитлове приміщен
ня – об’єкт культурної
спадщини
12 Нежитлове при
міщення
13 Нежитлове при
міщення
14 Нежитлові приміщен
ня – частина пам’ятки
історії і архітектури
15 Нежитлове при
міщення
16 Частина нежитлового
приміщення
17 Нежитлове при
міщення
18 Нежитлове при
міщення
19 Частина даху та техніч
ного поверху
20 Частина нежитлового
приміщення
21 Частина нежитлового
приміщення – об’єкт
культурної спадщини
22 Нежитлове при
міщення
23 Нежитлове при
міщення

Площа,

м2

29,6
25,2
17,4
17,0
54,0
52,3
759,4
20,1
49,0
250,2
20,0
8,0
9,66
1 513,3
28,0 (у т.
ч. 10,0 та
18,0)
1,0
1,0
79,4
19,0

Адреса об’єкта оцінки

ПП «ГарантЕксперт»
ФОП Плитій
П. Г.
ФОП Плитій
П. Г.
ФОП Плитій
П. Г.
ПП «ДУАНТ»

ПП «ГарантЕксперт»

м. Київ, просп. Космо
навта Комарова, 1
м. Київ, вул. Дегтярів
ська, 49г
м. Київ, вул. Метробу
дівська, 5а
м. Київ, Кільцева до
рога, 4
м. Київ, Столичне
шосе, 19
м. Київ, вул. Кікві
дзе, 32
м. Київ, вул. Кирилів
ська (Фрунзе), 9

ПП «ЕкспертАналітик»
ПП «ГарантЕксперт»

м. Київ, вул. Салют
на, 3
м. Київ, вул. Політех
нічна, 33

ПП «ЕкспертАналітик»
ПП «ЕкспертАналітик»

3 450

2

3 310

2

3 310

2

3 750

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 600

2

ТОВ «Сарос»

2

4 000

3

ПП «Гарант-Експерт»

2

3 300

4

ТОВ «Укрспецексперт»

3

3 440

5

Частина даху та техніч 111,0 (у т. м. Київ, вул. Бударіна, 3
ного поверху
ч. 101,0
та 10,0)
Нежитлове приміщення
212,3 м. Київ, вул. Магнітогор
ська, 5 (літ. «Ю»)
Частина нежитлового
2,0
м. Київ, просп. Пере
приміщення
моги, 57
Частина нежитлового
1,5
м. Київ, вул. Чорново
приміщення
ла, 28/1
Нежитлові приміщення
100,8 м. Київ, вул. Гарматна, 2

ТОВ «Укрспецексперт»

3

3 280

6

Нежитлові приміщення

634,5

7

Нежитлове приміщення

120,0

8
9

Частина нежитлового
приміщення
Нежитлове приміщення

19,5

10

Нежитлове приміщення

219,2

11

Нежитлові приміщення

261,3

12

Нежитлове приміщення

37,6

13

Нежитлове приміщення

40,69

14

Нежитлові приміщення

13,5

Адреса об’єкта оцінки
м. Київ, бульв. Дружби
Народів, 28
м. Київ, вул. Костянти
нівська, 68
м. Київ, просп. Космо
навта Комарова, 1
м. Київ, бульв. Л. Укра
їнки, 26, літера «А»

СОД –
переможець
ПП «ДУАНТ»
ПП «ДУАНТ»
ФОП Рябченко
О. М.
ПП «ГарантЕксперт»

№ 21-22 (1145-1146)

2

3 530

2

3 410

2

3 730

Термін
Вартість
виконан
робіт, грн
ня, к/д
2
3 450

№
з/п
1

Назва об’єкта оцінки

Площа, м2

1,5

Адреса об’єкта оцінки

м. Київ, вул. Василь
ківська, 1
м. Київ, вул. Клавдіїв
ська, 24
м. Київ, вул. Мельни
кова, 24
м. Київ, бульв. Л. Укра
їнки, 26
м. Київ, просп. Валерія
Лобановського, 51
м. Київ, вул. С. Пет
люри, 15
м. Київ, вул. Гарматна, 2
м. Київ, вул. Фізкуль
тури, 1
м. Київ, просп. Космо
навта Комарова, 1,
корпус № 8а

Продовження таблиці

№
з/п
15

17

Нежитлові приміщення

103,2

18

Частина нежитлового
приміщення – частина
пам’ятки архітектури
Нежитлові приміщення

2,0

3

3 400

3

3 395

2

3750

ФОП Рябченко
О. М.
ПП «ГарантЕксперт»

2

3510

19

2

6 500

20

ПП «Фірма
«Конкрет»
ПП «ДУАНТ»

3

3 750

21

3 700

22

2

3 850

23

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ДУАНТ»

2

3420

2

3 320

ПП «ДУАНТ»

2

3 330

ПП «ЕкспертАналітик»
ПП «ЕкспертАналітик»

3

5 500

3

3800

24

СОД – пере
можець
ФОП
Щаслива Н. З.
ТОВ «Реноме
Груп»
ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «Експерт»

25
26
27
28
29

3

3 300

2

3 300

3

3 600

3

3 400

Термін
виконан
ня, к/д
2

Вартість
робіт, грн
3 950

3

3 720

2

3 300

2

3 295

ФОП
Щаслива Н. З.
ФОП
Щаслива Н. З.
ФОП Щаслива
Н. З.
ТОВ «Експерт»

2

3 600

ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «Реноме
Груп»
ПП «ГарантЕксперт»
ТОВ «Реноме
Груп»
ПП «ГарантЕксперт»

2

4 750

2

3 570

2

3 295

2

3 390

2

3 750

3

3 850

2

3 430

2

3 480

2

3 390

Площа, м2
1,0

3 400

2

Назва об’єкта оцінки
Частина нежитлового
приміщення
Частина нежитлового
приміщення

16

3

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 09.10.2017

2

Термін
Вартість
виконан
робіт, грн
ня, к/д
2
3 400

СОД –
переможець

м. Київ, просп. Голо
сіївський, 50
м. Київ, просп. Голо
сіївський, 50
м. Київ, вул. С. Петлю
ри, 15, корпус «Б»
м. Київ, вул. С. Петлю
ри, 15, корпус «Б»
м. Київ, вул. Борщагів
ська, 193
м. Київ, вул. Єреван
ська, 12а
м. Київ,
вул. БульварноКудрявська, 19в
м. Київ, вул. А.Янге
ля, 9/16
м. Київ, вул. Старо
сільська, 2
м. Київ, пл. Пере
моги, 2

ТОВ «Українські інно
ваційні консультанти»
ТОВ «Українські інно
ваційні консультанти»
ТОВ «Українські інно
ваційні консультанти»
ПП «Гарант-Експерт»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по м. Києву про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 02.10.2017
№
з/п

Продовження таблиці

№
з/п

2,0

Термін
виконан
ня, к/д
м. Київ, вул. М. Бойчука ФОП Щаслива
2
(Кіквідзе), 42
Н. З.
м. Київ, вул. М.
ПП «Гарант2
Омеляновича-Павленка Експерт»
(Суворова), 1
м. Київ, вул. Антоновича ФОП Рябченко
2
(Горького), 152
О. М.
м. Київ, вул. Лаврська, 9 ПП «Гарант2
Експерт»
Адреса об’єкта оцінки

27,0
м. Київ, вул. Еспланад
на, 4 – 6
74,0 (у т. м. Київ, вул. Мельнико
ч. 57,0 та ва, 36/1
17,0)
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Верхньо
приміщення
ключова, 1/26
Частина нежитлового
22,5
м. Київ, вул. Ломоносо
приміщення
ва, 33/43
Нежитлові приміщення
22,6
м. Київ, просп. Пере
моги, 50
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Політех
приміщення
нічна, 12
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Академіка
приміщення
Янгеля, 9/16
Частина нежитлового
1,0
м. Київ, вул. Політехніч
приміщення
на, 6, корпус № 5
Нежитлові приміщення
26,0
м. Київ, просп. Космо
навта Комарова, 1,
корпус № 4
Нежитлові приміщення
21,3
м. Київ,
вул. І.Сергієнка, 7
Нежитлове приміщення
19,1
м. Київ, просп. Космо
навта Комарова, 1,
корпус № 1
Частина даху та техніч
ного поверху

СОД – пере
можець

ПП «ЕкспертАналітик»
СПД Чайка
С. О.
ПП «ЕкспертАналітик»
ТОВ «Реноме
Груп»
ТОВ «Реноме
Груп»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «Фірма
«Конкрет»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»
ПП «ГарантЕксперт»

Вартість
робіт, грн
3 280
3 300
3 620
3 500

3

3 500

3

3 800

3

3 300

2

3 480

2

3 410

2

3 300

3

3 400

2

3 300

2

3 430

2

3 430

2

3 500

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Вінницькій області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності, що
відбувся 18.10.2017

За результатами конкурсу переможцями визнано:
1. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Шумську Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 18 площею 80,8 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу № 3, що перебуває
на балансі Вінницького національного технічного університету, за адресою: 21100,
м. Вінниця, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, 7 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000 грн;
2. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – частини нежитлового вбудованого приміщення № 1 площею
4,0 м2 на 1-му поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває
на балансі Управління Державної казначейської служби України у Шаргородському
районі Вінницької області, за адресою: 23500, Вінницька обл., Шаргородський р-н,
м. Шаргород, вул. Героїв Майдану (колишня Леніна), 250 з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 150 грн;
3. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Рабець Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлового вбудованого приміщення № 42 площею
30,2 м2 у підвалі двоповерхової адміністративної будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за адресою: Вінницька
обл., Бершадський р-н, м. Бершадь, вул. Миколаєнка, 21 з метою продовження дії
договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 100 грн;
4. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Прокопенко Світлану Михайлівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 13 – № 18)
загальною площею 136,7 м2 будівлі котельні (літ. Г) науково-дослідного інституту реабілітації інвалідів, що перебувають на балансі Вінницького національного медичного
університету ім. М. І. Пирогова, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 104
з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100 грн;
5. суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо визначення
вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень част. № 2 (2,1 м2), № 3
(11,2 м2), № 4 (12,6 м2), част. № 9 (1,45 м2), част. № 18 (1,2 м2), част. 22 (2,39 м2),
загальною площею 30,94 м2 на 11-му поверсі адміністративної будівлі (літ. А), що
перебувають на балансі Головного управління статистики у Вінницькій області, за
адресою: 21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 15, з метою укладення договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 100 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності, якого буде залучено до проведення
незалежної оцінки державного майна, що відбувся 17.10. 2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна:
частина будівлі котельні площею 47,1 м2 за адресою: 45765, Волинська обл., Горохівський р-н, м. Берестечко, вул. Незалежності, 140 визнано ТОВ «Волинь-Експерт»,
мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної
плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 2 000,00
грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративної будівлі площею 8,3 м2 за адресою: 43025, Волинська
обл., м. Луцьк, вул. Шопена, 12 визнано ТОВ «Волинь-Експерт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення
договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 200,00 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 3 календарних дні;
гідротехнічні споруди ставу Чаруків-Виросний за адресою: Волинська обл., Луцький р-н., на території Чаруківської сільської ради визнано ТОВ «Волинь-Експерт», мета
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати
для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 6 000,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина адміністративного приміщення А-2 площею 12,3 м2 за адресою: 44701, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Олени Хохол, 22 визнано ТОВ «ВолиньЕксперт», мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1
500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина гаража площею 20,0 м2 за адресою: 44700, Волинська обл., м. Володимир – Волинський, с. Олени Хохол, 22, визнано ТОВ «Волинь-Експерт», мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 500,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина службового приміщення площею 22,9 м2 за адресою: 45701, Волинська
обл., м. Горохів, вул. Гетьманська, 5 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки:
визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для
укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки – 1 330,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Волинській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності,
якого буде залучено до проведення незалежної оцінки
державного майна, що відбувся 18.10. 2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ФОП
Рак А.А. для проведення незалежної оцінки майна – складу для зберігання готової
продукції, реєстр. № 5383767.1.ААБББК487, площею 484,1 м2 (разом із земельною ділянкою) за адресою: Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська, 114а, мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні, вартість виконання робіт з
оцінки – 11 500,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 18 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Дніпропетровській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 18.10.2017

1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 192,8 м2 (корисна
площа – 162,8 м2, площа загального користування – 30,0 м2, у т. ч. ґанок площею
7,58 м2). Балансоутримувач: Дніпропетровський державний коледж технологій та
дизайну. Адреса: м. Дніпро, пров. Ушинського, 3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по
Дніпропетровській області. Платник – ГО «Танцювально-спортивний клуб «Головко».
Переможець – ФОП Жуган В. С. Вартість послуг – 3 920,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу № 10 площею 6,0 м2, частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу № 4 площею 6,0 м2,
частина нежитлового вбудованого приміщення корпусу № 2 площею 6,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. Д.
Яворницького,19. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник –
ФОП Чубукова В. В. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 4 060,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 51,0 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод № 9». Адреса: м. Дніпро, вул. Чеботарьова, 28.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Дніпропетровський
хлібзавод № 9». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 710,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 27,3 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ДП
«АБПЛАНАЛП Україна». Дата оцінки – 01.08.2017. Переможець – ТОВ «Авто Маркет».
Вартість послуг – 3 200,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 39,8 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Дніпропетровський центр професійної освіти». Адреса: м. Дніпро,
просп. Д. Яворницького, 32. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «ДСА ГРУП». Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг –
2 650,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: група інвентарних об’єктів – каналізація довжиною 452 пог. м та
кабельна лінія 6 кВ довжиною 582 пог. м. Балансоутримувач: ПАТ «Жовтоводський хлібзавод». Адреса: м. Жовті Води, вул. Залізнична, 2. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – Приватне сільськогосподарське підприємство «Торговий
дім Добробут». Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 700,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 17,6 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, просп. Гагаріна,
13 – 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник –РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КП
«Ольвія». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 2 620,00 грн, строк
надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення котельної площею 144,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Адреса:
м. Дніпро, вул. Казакова, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Воднолижний клуб «Сентоза». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 840,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 155,8 м2. Балансоутримувач: Державний Дніпропетровський ливарно-механічний завод. Адреса: м. Дніпро,
вул. Мічуріна, 9. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Сігма». Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 3 870,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 36,6 м2 та ґанок площею 5,5 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса:
м. Дніпро, просп. Гагаріна, 13 – 15. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ТОВ «Смарт компани». Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість
послуг – 3 740,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 41,47 м2 (ув т. ч.
площа загального користування – 3,77 м2). Балансоутримувач: ДП «Дніпродіпрошахт». Адреса: м. Дніпро, вул. Європейська, 15. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ГО «Центр правової допомоги «Златоуст». Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 3 650,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: частини нежитлового вбудованого приміщення площею
129,0 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: м. Кривий
Ріг, вул. Віталія Матусевича, 10. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській
області. Платник – ФОП Бугай П. О. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 130,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення будівлі (літ. А-2 н/ж) площею
624,2 м2, будівля дизельної площею 30,7 м2 та будівля трансформаторної підстанції
площею 41,9 м2. Балансоутримувач: ПрАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля». Адреса: Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Харківська, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Укртелеком». Дата оцінки – 18.09.2017.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 5 000,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: інженерні мережі (2 од.), інженерне обладнання (2 од.), житлові
будинки (2 од.) та зупиночний павільйон площею 16,4 м2. Балансоутримувач: ПрАТ
«Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат». Мета оцінки – відшкодування збитків, нанесених державі за не збереження державного майна. Замовник – РВ ФДМУ
по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний
комбінат». Дата оцінки – 29.06.2017. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість
послуг – 16 000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.10.2017

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 13,9 м2 другого
поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Укрцинк» (код
за ЄДРПОУ 00194317). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Європейська, 13. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна
з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 110 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: будівля складу площею 80,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Дружківський технікум Донбаської державної машинобудівної академії (код за ЄДРПОУ 00173367). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Соборна, 32. Мета проведення оцінки: визначення вартості
майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М.
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 050 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
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3. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,5748 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Московський, 257, Немишлянський р-н (кадастровий
номер 6310138500:06:002:0032). Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу
земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ТОВ «КАПІТАЛПРОЕКТ». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 900 грн, строк
виконання – 7 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.10.2017

1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення вестибуля
площею 36,0 м2 першого поверху будівлі. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Маріупольський електромеханічний технікум, код за ЄДРПОУ 03363068. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Зелінського, б. 11.
Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2 130 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина вестибуля площею 6,0 м2 другого поверху будівлі учбового корпусу «Б». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВСП НАУ
Слов’янський коледж НАУ (код за ЄДРПОУ 36309003). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Центральна, 27. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2 140 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 8,9 м2 першого
поверху адміністративно-навчального корпусу № 1. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Краматорське вище професійне училище (код за ЄДРПОУ 02542975).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Героїв України,
5. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2 120 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: дитячий оздоровчий табір «Сонячний берег». Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ВАТ «Точмаш». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Донецька обл., Мангушський р-н, смт Ялта, вул. Курортна, 17. Мета проведення оцінки:
для продажу на аукціоні з умовою збереження профілю (виду) діяльності відповідно до
вимог Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 № 1891. Переможець конкурсу – ПП «Радикал». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 10 700 грн, строк виконання – 15 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 05.10.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 60,0 м2 на 1-му поверсі будівлі (літ. А-2), що перебуває на балансі
Управління державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а
(вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати з метою укладання договору оренди;
ФОП Шанін Василь Михайлович по об’єкту: нежитлове приміщення бетонноцементного розчинного вузла площею 140,2 м2 у складській будівлі із добудовою під
розчинний цементний вузол (літ. Б) та асфальтований майданчик площею 40,0 м2,
що перебуває на балансі Управління міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області, за адресою: м. Житомир, вул. Слобідська, 35 (вартість виконання –
1 600,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Козачок Федір Дмитрович по об’єктах:
частина приміщень площею 99,4 м2 на 1-му поверсі будівлі котельні (літ. А), що
перебуває на балансі Державного навчального закладу «Малинський професійний
ліцей», за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Городищанська, 20 (вартість
виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з
метою продовження договору оренди;
частина приміщень площею 81,95 м2 будівлі котельні (літ. А), що перебуває на
балансі Малинського лісотехнічного коледжу, за адресою: Житомирська обл., Малинський р-н, с. Гамарня, вул. Миклухи-Маклая, 9 (вартість виконання – 1 800,00
грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлове приміщення гаража площею 27,5 м2 (літ. А), що перебуває на балансі Малинської районної державної адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл.,
м. Малин, пл. Соборна, 8а (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 192,4 м2 (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Шевченка, 53 (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної платис з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 94,2 м2 (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Шевченка, 53 (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 37,1 м2 (літ. А), що перебувають на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Овруч,
вул. Шевченка, 53 (вартість виконання – 1 750,00 грн, строк виконання – 5 календарних
днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 10.10.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна – необоротних активів Державного підприємства «Україна»,
що перебуває на балансі ДП «Україна», за адресою: Житомирська обл., смт Черняхів,
вул. Мельнична, 6 визнано ФОП Шаніна В. М. (вартість виконання – 55 000,00 грн,
строк виконання – 15 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості необоротних активів для визначення розміру пайового фонду
колективного сільськогосподарського підприємства.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 10.10.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 20,82 м2 на першому поверсі будівлі суду (літ. А-2),
що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації
України в Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., смт Попільня, вул. Б.
Хмельницького, 24 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дня); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
нежитлові приміщення площею 158,7 м2 будівлі (літ. А), що перебувають на балансі
Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, за адресою:
Житомирська обл., Ємільчинський р-н, с. Бараші, вул. Кірова, 4 (вартість виконання –
1 800,00 грн, строк виконання – 4 календарних дня); мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Бюро незалежних оцінок» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 49,4 м2 на 1-му поверсі двоповерхової будівлі,
що перебуває на балансі Головне управління статистики у Житомирській області, за
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Європейська, 19/10 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
нежитлове приміщення площею 19,7 м2 в адміністративній будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Радомишльський районний відділ УМВС в Житомирській області,
за адресою: Житомирська обл., м. Радомишль, вул. Присутственна, 7 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
продовження договору оренди;
Житомирську товарну агропромислову біржу по об’єкту – нежитлових приміщеннях площею 54,0 м2 будівлі гуртожитку (літ. А), що перебуває на балансі НовоградВолинського промислово-економічного технікуму, за адресою: Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Левченка, 2 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 17.10.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єктах:
об’єкт державної власності групи А – нежитлова будівля колишнього павільйонуїдальні (літ. А) загальною площею 264,1 м2, що перебуває на балансі П(ПО)СП «Кишинське», за адресою: Житомирська обл., Олевський р-н, с. Кишин, вул. Гаражна, 7
(вартість виконання – 5 500,00 грн, строк виконання –5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу об’єкта
приватизації на аукціоні;
об’єкт державної власності групи Ж – їдальня (літ. А), що перебуває на балансі
ПСП «Красноставське», за адресою: Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Красностав, вул. Центральна, 47а (вартість виконання – 5 500,00 грн, строк виконання – 5 ка-

лендарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
з метою продажу об’єкта приватизації на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 19.10.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюк Михайло Олексійович по об’єкту: нежитлові приміщення площею
44,4 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головне
управління статистики у Житомирській області, за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Коротуна, 1 (вартість виконання – 1 800,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Сектор-Інформ» по об’єкту: гідротехнічні споруди нагульного ставу «Почуйки» площею 108,3 га, що знаходяться в заплаві р. Камянка в межах
с. Почуйки Попільнянського р-ну Житомирської обл. та перебувають на балансі ДП
«Укрриба» (вартість виконання – 7 000,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою укладення договору оренди;
Приватне підприємство «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єкту: частина майна
колишнього дитячого оздоровчого табору «Дружба», а саме: сушильна камера (літ.
Н) площею 37,13 м2, будівля туалету (літ. М) площею 16,33 м2, ізолятор (літ. О) площею 73,92 м2, душова-пральня (літ. П) площею 143,01 м2, гуртожиток (літ. Р) площею
284,39 м2, спальний корпус 5Г (літ. С) площею 230,64 м2, спальний корпус 5В (літ. Т)
площею 224,29 м2, спальний корпус 5А (літ. Ф) площею 224,29 м2, спальний корпус
5Б (літ. Х) площею 225 м2, будиночок для дітей (літ. Ц) площею 7,25 м2, кінотеатр
літній (літ. Ч) площею 370,2 м2, бесідка (літ. Ш) площею 5,85 м2, водойма пожежна
(літ. Щ) 20 м3, що перебувають на балансі ПП «ЄВМ-Стандарт», за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, Зарічанська с/р, Зарічанський військовий лісгосп,
квартал 5, виділ 18 (вартість виконання – 6 500,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 10.10.2017

Для проведення незалежної оцінки вбудованого приміщення коридору (поз. 38
за планом) площею 21,5 м2 на п’ятому поверсі навчально-лабораторного корпусу літ.
«А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська,
14 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта
оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки –
2 200 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 19.10.2017

Для проведення незалежної оцінки частини вбудованого приміщення майстерні площею 1,0 м2 (поз. 7 згідно з планом) на першому поверсі будівлі команднодиспетчерського пункту (КДП РСП) літ. «Р-І», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 145 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Бізнес-Експерт» на
таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 100 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.10.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
частини даху загальною площею 85,9 м2 об’єкта «Будівля бази гідроцеху» (літ.
ХА-2), інв. № 103/1/665. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова, 133. Балансоутримувач майна: ВП Запорізька атомна електростанція державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія
«Енергоатом». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
державного нерухомого майна загальною площею 115,5 м2, а саме: будівлі (літ.
А-1) площею 80,3 м2, будівлі (літ. Г-1) площею 14,2 м2, гаража (літ. В-1) площею 21,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Московська, 1б.
Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний
центр МОЗ України». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
нежитлових приміщень № 1, 7, 8 та частини коридору № 3 площею 8,4 м2, загальною площею 89,80 м2, підвалу будівлі, літера Б-2, реєстровий номер 21560045.800.АААЖЖБ191. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 6б. Балансоутримувач майна: ПАТ «Укрпошта». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 980 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ФОП Жуган Віра Станіславівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
нежитлових приміщень № 24-28, 37, 42-49 та ґанки Б3, Б12 загальною площею
136,3 м2 першого поверху господарського корпусу (літ. Б1-1; Б-1). Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, 16. Балансоутримувач
майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України».
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
окремо розташовані споруди виробничого призначення, а саме: складу цементу
(літ. Л), реєстровий номер 1239559.86.ААББАА736, загальною площею 187,7 м2, навіс (літ. Л`), реєстровий номер 1239559.86.ААББАА750, що не увійшов до статутного
капіталу ВАТ «Запоріжбуд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, Південне шосе, 77а. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з
оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
ФОП Башірова Лариса Олексіївна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень № 102, № 103, з № 106 до № 113 включно першого поверху триповерхової службової будівлі (літ. А, інв. № 13253), реєстровий номер
38727770.1.АААИБЕ811, загальною площею 248,7 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, буд. 12. Балансоутримувач майна:
Бердянська філія державного підприємства «Адміністрація морських портів України».
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 010 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме:
частини нежитлового приміщення № 26 загальною площею 4,0 м2 на цокольному
поверсі гуртожитку літ. А-5 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, 161а;
частини нежитлового приміщення № 43 загальною площею 4,0 м2 на третьому
поверсі гуртожитку літ. А-5 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 70. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.10.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ТОВ «Національна експертно-правова група» на виконання робіт з оцінки об’єктів
оренди:
частини даху об’єкта «Будівля головного корпусу гаражу на 50 а/м» (інв.
№ 102/1/666, літ. Е-2, Е-1) загальною площею 136,1 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Комунальна, 6. Балансоутримувач майна:
ВП «Запорізька атомна електрична станція» ДП «НАЕК «Енергоатом». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні
від дати підписання договору;
частини даху загальною площею 4,0 м2 будівлі гуртожитку (літ. А-5, реєстровий
номер 05402565.2.ТМЯВЖЮ024). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Трегубова, буд. 1. Балансоутримувач майна: Запорізький гідроенергетичний
коледж, Запорізької державної інженерної академії. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору;
державного нерухомого майна – частини даху будівлі головного корпусу (літ. А-2,
реєстровий номер 38461727.1.ААААЛБ943), загальною площею 100,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Молодіжна, буд. 16. Балансоутримувач майна: Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр
міністерства охорони здоров’я України». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 4 календарні дні від дати підписання договору;
ПП «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлових приміщень № 3, 4 загальною площею 42,2 м2 першого поверху триповерхової будівлі учбового корпусу (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Лютнева, 194. Балансоутримувач майна: Державний
навчальний заклад «Мелітопольське вище професійне училище». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 100 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору;
ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
частини даху будівлі пожежного депо загальною площею 80,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Грязнова, 65. Балансоутримувач майна: Головне
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
Вартість виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме:
вбудованих в перший поверх гуртожитку (літ. А-9) нежитлових приміщень № 26, із
№ 28 до № 32 включно, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної
державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із жилого фонду в нежилий, загальною
площею 132,6 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50.
Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка. Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів від дати підписання договору;
ПП «Данко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди – нежитлового приміщення
№ 138 загальною площею 9,6 м2 третього поверху п’ятиповерхової будівлі служби охорони
здоров’я (літ. Г-5). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. О. Матросова,
29. Балансоутримувач майна: ДУ «Територіальне медичне об’єднання МВС України по
Запорізькій області». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.

№ 21-22 (1145-1146)

9

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 05.10.2017

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати
Строк вико
№
Переможець –
Назва об’єктів
Вартість нання робіт
з/п
СОД
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
1 Приміщення площею 25,5 м старої будівлі залізнични ТОВ Аналітично4 200
5
ків по з/п Тарасівка за адресою: Київська обл., Києво- консалтинговий
Святошинський р-н, с. Тарасівка, вул. Шевченка, 2з,
центр «Епрайзер»
що перебуває на балансі Регіональної філії «ПівденноЗахідна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця»
2 Нежитлові приміщення площею 72,0 м2 за адресою:
ТОВ «Консалтінг5 200
4
Київська обл., м. Тараща, вул. Шевченка, 37, що пере центр»
бувають на балансі ПАТ «Укрпошта»
3 Нежитлові приміщення площею 60,0 м2 за адресою:
ФОП Кравцов
5 000
3
Київська обл., м. Сквира, вул. Ювілейна, 17, що пере Олег Іванович
бувають на балансі ПАТ «Укрпошта»
4 Нежитлове приміщення № 25 площею 22,9 м2 на 1-му ТОВ «Консалтінг4 800
4
поверсі вантажного термінала за адресою: Київська
центр»
обл., Бориспіль, аеропорт, що перебувають на балансі
ДП МА «Бориспіль»
5 Нежитлові приміщення площею186,0 м2 за адресою:
ФОП Гундарєва
4 320
3
Київська обл., Васильківський р-н, с. Варовичі, вул. Ле Алла Олексіївна
ніна, 1/1, що перебуває на балансі ПП «Агрофірма
«Данилівська»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Нежитлові приміщення в будівлі ательє літ. А-ІІ площею ФОП Льодін Юрій
6 500
7
775,8 м2 та павільйон літ. Б-І площею 41,5 м2 за адре Петрович
сою: Київська обл., м. Бориспіль, Соцмістечко, 188, що
перебувають на балансі Дирекції «Дім побуту та торгів
лі» Концерну «Військторгсервіс»
7 Нерухоме державне майно загальною площею
ПП «Експерт8 000
3
1 502,0 м2, а саме: приміщення ангара площею
Аналітик»
522,0 м2, асфальтована площадка площею 980,0 м2 за
адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Арте
мівка, вул. Гетьмана І. Сулими, 18, що перебуває на
балансі ДП «Агроспецсервіс»
8 Нежитлові приміщення – частина надбудови 2
ПП «Експерт5 000
3
5-поверхових навчальних корпусів площею 134,5 м2 за Аналітик»
адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська,
31, що перебуває на балансі Університету Державної
фіскальної служби України
9 Приміщення № 168 та частина приміщення № 226 пло ФОП Щаслива
4 200
3
щею 13,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала Надія Зуфарівна
«D» за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт,
що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
10 Приміщення № 58 площею 39,3 м2 та приміщення
ФОП Льодін Юрій
4 200
7
№ 61 площею 15,9 м2 за адресою: Київська обл.,
Петрович
м. Біла Церква, вул. Ярмаркова, 4, що перебувають на
балансі Філії Центральної дитячо-юнацької навчальноспортивної бази «Трудові резерви» в м. Біла Церква
Київської області Центрального спортивного комплексу
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України
11 Частина даху будівлі профілакторію (інв. № 47496) пло ФОП Щаслива
4 200
3
щею 4,0 м2 за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеро Надія Зуфарівна
порт, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
12 Частина приміщення площею 2,0 м2 на 1-му поверсі
ПП «Гарант3 800
3
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська
Експерт»
обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
13 Частина юридичного корпусу (1-й поверх) площею
ПП «Експерт5 000
3
98,64 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Уні Аналітик»
верситетська, 31, що перебуває на балансі Університе
ту Державної фіскальної служби України
Визначення вартості об’єкта для погодження розрахунку орендної плати
(за заявою від сторонньої організації)
14 Майданчик площею 22,0 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Гундарєва
3 960
3
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Алла Олексіївна
15 Майданчик площею 28,0 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Гундарєва
3 980
3
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Алла Олексіївна
2
16 Майданчик площею 31,0 м за адресою: Київська обл., ФОП Гундарєва
4 080
3
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Алла Олексіївна
17 Майданчик площею 32,0 м2 за адресою: Київська обл., ТОВ «Гарант3 500
5
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Експертиза»
2
18 Майданчик площею 32,0 м за адресою: Київська обл., ТОВ «Гарант3 500
5
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Експертиза»
19 Майданчик площею 39,0 м2 за адресою: Київська обл., ТОВ «Гарант3 500
5
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Експертиза»
20 Майданчик площею 46,0 м2 за адресою: Київська обл., ТОВ «Гарант3 500
5
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Експертиза»
2
21 Майданчик площею 65,0 м за адресою: Київська обл., ТОВ «Гарант3 500
5
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Експертиза»
22 Майданчик площею 24,0 м2 за адресою: Київська обл., ТОВ «Гарант3 500
5
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Експертиза»
23 Майданчик площею 60,0 м2 за адресою: Київська обл., ТОВ «Гарант3 500
5
м. Бровари, вул. Сергія Москаленка, 26а
Експертиза»

Продовження таблиці

№
з/п

Переможець –
СОД

Назва об’єктів
м2

13 Нежитлові приміщення площею 66,9 першого по ТОВ «ТР Інвестверху нежитлової будівлі за адресою: Київська обл., Компані»
смт Володарка, вул. Миру,1, що перебувають на
балансі Управління Державної казначейської служби
України у Володарському районі Київської області

Вартість
4 000

Строк вико
нання робіт
(днів)
5

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбувся 13.10.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди – будівлі деревообробної майстерні загальною
площею 1 045,95 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, Крилівське
лісництво, Кременчуцьке шосе, 1, що перебуває на балансі державного підприємства «Світловодське лісове господарство», визнано приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» вартість робіт – 3 520,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні.

IНФОРМАЦIЯ РВ ФДМУ по Кiровоградськiй області про підсумки
конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки майна, що відбулися 20.10.2017

Переможцем конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна визнано:
приватне підприємство «Міжрегіональний консалтинговий центр «Паритет» по
об’єктах оренди:
нежитлові приміщення площею 45,6 м2 та приміщення сараю площею 12,9 м2 за
адресою: Кіровоградська обл., смт Добровеличківка, вул. Центральна (Леніна), 103/7,
що перебувають на балансі державної установи «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», вартість робіт – 2 130,00 грн,
строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
частина даху корпусу навчальних майстерень площею 98,0 м2 за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Шатила, 4, що перебувають на
балансі державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9 м. Кіровоград», вартість робіт – 2 031,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 2 дні;
ФОП Пєшкову Світлану Володимирівну по об’єкту оренди – частина приміщення
операційного залу площею 6,00 м2 на першому поверсі відділення поштового зв’язку
за адресою: Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 24, що перебуває на
балансі Кіровоградської дирекції ПАТ «Укрпошта», вартість робіт – 2 000,00 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 2 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 24.10.2017

Вбудовані приміщення на другому поверсі триповерхової будівлі Палацу спорту (інв. № 10310001) загальною площею 818,1 м2, а саме: нежитлове приміщення
(спортивний зал) площею 718,2 м2 та нежитлове приміщення (спортивний зал) площею 99,9 м2, що обліковуються на балансі ВП «Рубіжанського політехнічного коледжу
О. Є. Порай-Кошиці Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка»,
за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, вул. Богдана Хмельницького, 100. Переможець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М. на таких умовах: вартість послуг – 2 800,00 грн,
термін виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 11.10.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 12.10.2017

Нежитлове приміщення загальною площею 17,7 м2 на першому поверсі контори
лісозаводу. Львівська обл., м. Броди, вул. Зелена, 14. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2200 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 129,3 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення (№ 8) площею 33,6 м2 на першому поверсі та вбудовані нежитлові приміщення (№ 64, 65, 65а, 66, 66а, 67,67а, 68, 68а) на другому поверсі
п’ятиповерхової будівлі гуртожитку. м. Львів, вул. Володимира Великого, 33. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 686,3 м2, а саме: нежитлові приміщення № 142, 143, 144, 145, 128, 125, 126, 127,131, 132, 130, 133, 134 на третьому
поверсі чотириповерхової будівлі. м. Львів, вул. В. Стуса, 2. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлова будівля (адмінприміщення ФЗВ) фінансово-збутового відділу (літ. Г-1)
загальною площею 147,2 м2. м. Львів, вул. Личаківська, 152. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 988 грн.
Державне нерухоме майно загальною площею 27,66 м2, а саме: частина нежитлового приміщення № 282 площею 20,96 м2 та приміщення № 303 площею 6,7 м2 на
2-му цокольному поверсі будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 1 995 грн.
Нежитлове приміщення № 308 площею 40,8 м2 на 2-му цокольному поверсі будівлі. м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення (кімн. 7) загальною площею 12,1 м2
на першому поверсі будівлі. м. Львів, вул. Городоцька, 186. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.

Строк вико
нання робіт
(днів)

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.10.2017

№
з/п

Назва об’єктів

Переможець –
СОД

Вартість

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Частина приміщення № 3.2.60 площею 12,0 м2 та
ПП «Бізнес6 000
частина приміщення № 3.2.1 площею 88,84 м2 на
консалтинг»
3-му поверсі пасажирського термінала «D» за адре
сою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що пере
буває на балансі ДП МА «Бориспіль»
2 Нежитлові приміщення площею 99,0 м2 за адре
ФОП Гундарєва
4 180
сою: Київська обл., Миронівський р-н, с. Карапиші, Алла Олексіївна
вул. Незалежності, 41, що перебувають на балансі
ПАТ «Укрпошта»
3 Нерухоме майно загальною площею 135,4 м2, а
ТОВ «Європей
5 000
саме: частини даху, горища та першого поверху
ський центр
2
будівлі термінала «В» площею 98,4 м ; частини
консалтингу та
даху будівлі термінала «А» площею 4,5 м2; частини
оцінки»
антено-щогли будівлі РЕМ (на створі антено-щогли
МАР- 40) площею 21,6 м2; приміщення будівлі РЕМ
№ 24 площею 10,9 м2 за адресою: Київська обл.,
Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі ДП
МА «Бориспіль»
4 Нежитлове приміщення № 7 площею 14,6 м2 на
ТОВ «Європей
4 600
1-му поверсі бізнес центру вантажного термінала
ський центр
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що консалтингу та
перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
оцінки»
5 Нежитлові приміщення № 107, 109 площею 22,5 м2 ФОП Кравцова
5 200
на 2-му поверсі будівлі перонних наземних бригад
Людмила Ігорівна
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що
перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
6 Нежитлове приміщення № 12 площею 64,5 м2 на
ПП «Бізнес5 200
першому поверсі будівлі лабораторного корпусу АТБ консалтинг»
за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, аеропорт,
що обліковується на балансі ДП «Міжнародний аеро
порт «Бориспіль»
7 Частина приміщення № 2 на 1-му поверсі площею
ФОП Гундарєва
4 260
2,0 м2 та частина приміщення № 226 площею 2,0 м2 Алла Олексіївна
на 3-му поверсі пасажирського термінала «D», за
адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що
перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
8 Частина нежитлового приміщення № 220 площею
ФОП Кравцова
5 200
4,15 м2 на 3-му поверсі пасажирського термінала «D» Людмила Ігорівна
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт, що
перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Нежитлові приміщення площею 33,6 м2 за адресою: ФОП Щаслива На
4 200
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородян
дія Зуфарівна
ка, вул. Шевченка, 3, що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у
Бородянському районі Київської області
10 Приміщення № 256 площею 16,6 м2 на 2-му поверсі ФОП Щаслива На
3 800
пасажирського термінала «D» за адресою: Київська дія Зуфарівна
обл., Бориспіль, аеропорт, що перебуває на балансі
ДП МА «Бориспіль»
11 Нежитлові приміщення площею 46,2 м2 за адресою: ТОВ «ТР Інвест3 990
Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородян
Компані»
ка, вул. Шевченка, 3, що перебувають на балансі
Управління Державної казначейської служби України у
Бородянському районі Київської області
12 Приміщення № 24 площею 18,4 м2 на 1-му поверсі ТОВ «Європей
4 200
та приміщення № 100 площею 18,9 м2 на 2-му
ський центр
поверсі будівлі надземних перонних бригад (інв.
консалтингу та
№ 47468) за адресою: Київська обл., Бориспіль,
оцінки»
аеропорт, що перебувають на балансі ДП МА «Бо
риспіль»
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Частина даху корпусу № 35 площею 10,0 м2. м. Львів, вул. Патона, 1. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
Нежитлове приміщення площею 113,5 м2 на пеошому поверсі корпусу № 35. м.
Львів, вул. Патона, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 030 грн.
Нежитлове приміщення площею 900,0 м2 на першому поверсі корпусу № 36. м.
Львів, вул. Патона, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 040 грн.
Нежитлове приміщення площею 45,7 м2 на першому поверсі корпусу № 40. м.
Львів, вул. Патона, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 1 984 грн.
Частини нежитлового приміщення площею 4,0 м2 на першому поверсі корпусу
патологічної анатомії. м. Львів, вул. Пекарська, 52. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 120 грн.
Частина вбудованого приміщення вестибуля загальною площею 6,6 м2 на першому
поверсі чотириповерхової цегляної будівлі. м. Львів, вул. Шімзерів, 3а. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нежитлове приміщення № 55а загальною площею 12,9 м2 на другому поверсі
стоматологічного центру. м. Львів, вул. Пекарська, 69а. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 1 995 грн.
Нежитлове технічне приміщення № Х загальною площею 4,6 м2 на дев’ятому поверсі. м. Львів, вул. Зелена, 105. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Державне нерухоме майно – частини нежитлового вбудованого приміщення
лінійно-апаратного залу (ЛА З) № 85 загальною площею 1,0 м2 на другому поверсі
будівлі командно-диспетчерського пункту (КДП) літ. «Б-6». м. Львів, вул. Любінська,
217. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Державне нерухоме майно – нежитлові вбудовані приміщення № 108 – 109, 110,
121 загальною площею 37,7 м2 на другому поверсі двоповерхової цегляної будівлі
аеровокзалу Аеропорту. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «НК
«Укрексперт». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 34,0 м2 (2 приміщення по
17,0 м2) на другому поверсі будівлі нового аеровокзалу. м. Львів, вул. Любінська, 168.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 995 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 43,1 м2 на п’ятому поверсі будівлі.
м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 71. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 995 грн.
Частини нежитлового приміщення загальною площею 1,0 м2 на першому поверсі
навчальної пожежно-рятувальної частини. м. Львів, вул. Клепарівська, 35. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 985 грн.
Частини металоконструкції башти на території майданчика № 2 об’єкта ТРЛК
–1 загальною площею 19,0 м2. Львівська обл., Жовківський р-н, с. Рудківці, вул. Польова, 1. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.10.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина адміністративного приміщення Гощанського районного лабораторного
відділення Острозького міжрайонного відділу Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» площею 25,1 м2
за адресою: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Незалежності, 20, що перебуває на балансі Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров’я України», визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
нежитлові приміщення загальною площею 57,3 м2 зі східцевою площадкою площею 20,8 м2 на першому поверсі будівлі сауни за адресою: Рівненська обл., м. Корець,
вул. Київська, 107б, що перебувають на балансі балансі ПП «Пластранс», визнано ПП
«Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 8 000 грн;
нежитлове приміщення площею 12,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський
р-н, с. Семидуби на території РЛК-2, що перебуває на балансі балансі Регіонального структурного підрозділу «Київцентраеро», визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 400 грн;
частина приміщення першого поверху навчального корпусу площею 7,0 м2 за
адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Молодіжна, 30, що
перебуває на балансі Квасилівського професійного ліцею, визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 200 грн;
шлюз-регулятор Боберського водосховища площею 637,3 м2 та гребля Боберського
водосховища площею 3 986,7 м2 за адресою: Рівненська обл., Березнівський р-н, Тишинська с/р (за межами с. Князівка, що перебуває на балансі Костопільського міжрайонного
управління водного господарства, визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 5 000 грн;
перший поверх приміщення пожежного депо площею 261,8 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Київська, 106, що перебуває на балансі ДП НВО «Потенціал-Еко», визнано ПП
«Оцінка та консалтинг». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина приміщення будівлі площею 1,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Велика Омеляна, вул. Авіаторів, 5а, що перебуває на балансі Львівський
регіональний структурний підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, визнано ПП «Оцінка та консалтинг». Строк виконання робіт з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
частина нежитлового приміщення кімнати № 205 ЛАЗ технічної будівлі майданчика № 1 ТРЛК-2 РСП «Київцентраеро» Украероруху площею 1,0 м2 за адресою: Рівненська обл., Дубенський р-н, с. Іваниничі, вул. Липники, 25 що перебуває на балансі
Регіонального структурного підрозділу Київського районного центру «Київцентраеро»
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, визнано ПП
«Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400 грн;
частина приміщення першого поверху гуртожитку № 2 площею 16,9 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Котляревського, 16, що перебуває на балансі Рівненського державного
гуманітарного університету, визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
частина підвального приміщення виробничої будівлі площею 159,0 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. Кавказька, 7, що перебуває на балансі Рівненського обласного управління
водних ресурсів, визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5
календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 грн;
приміщення господарчого корпусу «Відділу профілактичної дезінфекції» площею
12,2 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 25, що перебуває
на балансі Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», визнано Рівненську торгово-промислову палату . Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 496 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.10.2017

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
приміщення третього поверху навчального корпусу № 4 площею 14,5 м2 за адресою: м. Рівне, вул. Толстого, 3, що перебуває на балансі Рівненського державного
гуманітарного університету, визнано ФОП Антонюка С. В. Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 600 грн;
гральний павільйон, інвентарний № 4711/400, реєстровий номер 24584661.339.ААА
ЖАГО72, площею 71,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Рудка,
вул. Білоозерська, 1, що перебуває на балансі «ДП НАЕК «Енергоатом» та обліковується
у ВП «Рівненська АЕС», визнано Рівненську торгово-промислову палату. Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 496 грн;
частини нежитлових приміщень на першому поверсі гуртожитку площею 118,5 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Орлова, 40, що перебуває на балансі Державного вищого
навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу», визнано ПП «ЕкспертРівне-Консалт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 500 грн;
частини нежитлового приміщення першого поверху будівлі площею 1,0 м2 за
адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 12, що перебуває на балансі Головного управління
Міндоходів у Рівненській області, визнано ПП « Експерт-Рівне-Консалт». Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 400 грн;
частини приміщень будівлі «Відділу профілактичної дезінфекції» площею 42,1 м2 за
адресою: Рівненська обл., м. Кузнецовськ, вул. Енергетиків, 25, що перебуває на балансі Кузнецовської санітарно-епідеміологічної станції об’єкта з особливим режимом
роботи МОЗ України, визнано ТОВ «Оціночна компанія Україна-Захід». Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 250 грн;
частини нежитлового приміщення площею 3,0 м2 за адресою: Рівненська обл.,
м. Дубровиця, вул. У. та А. Гольшанських, 2, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Рівненській області, визнано Рівненську торгово-промислову
палату. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг
з оцінки – 2 496 грн;
нежитлового приміщення першого поверху навчального корпусу площею 94,9 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Коперніка, 44, що перебуває на балансі Відокремленого
структурного підрозділу «Рівненський коледж Національного університету біоресурсів
і природокористування України», визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк надання
послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 400 грн;
частини конструкції даху площею 92,0 м2 та частини приміщень технічного поверху площею 12,66 м2 багатоповерхової громадсько-адміністративної будівлі за
адресою: м. Рівне, вул. Чорновола, 45, що перебувають на балансі Національного
університету водного господарства та природокористування, визнано ПП «ЕкспертРівне-Консалт». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 3 900 грн;
нежитлового приміщення площею 23,2 м2 за адресою: Рівненська обл., смт Зарічне, вул. Л. Українки, 3, що перебуває на балансі Зарічненського об’єднананого
управління Пенсійного фонду України Рівненської області, визнано ТОВ «Оціночна
компанія Україна-Захід». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
надання послуг з оцінки – 2 250 грн;
нежитлових приміщень площею 842,77 м2 за адресою: м. Рівне, вул. С. Бандери,
39, що перебувають на балансі Навчально-методичного центру професійно-технічної
освіти у Рівненській області, визнано ПП «Експертбудсервіс». Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 800 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.10.2017

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – будівля магазину № 69 загальною площею 35,8 м2 за адресою: Сумська обл., Сумський р-н,
с. Головашівка, «Головашівка» станція (назва не чинна), будинок 69 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник») з метою приватизації шляхом продажу на
аукціоні визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 230,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлова
будівля, магазин загальною площею 36,1 м2 за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, с/р Кам’янська, «Бакирівка» станція (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод
«Залізничник») з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні визнано ПП ЕОФ
«Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг
з оцінки – 1 700,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – об’єкт нерухомого майна – магазин № 43 загальною площею 37,5 м2 за адресою: Сумська обл.,
Сумський р-н, с/р Верхньосироватська, Золотницький станція, будинок 43 (балансоутримувач – ПрАТ «Хлібозавод «Залізничник») з метою приватизації шляхом продажу
на аукціоні визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів у складі: нежитлова двоповерхова будівля (літ. А) з підвалом загальною
площею 2 165,7 м2, цегляний гараж (літ. Г) зовнішня площа – 132,5 м2, металева огорожа
(1); замощення (І-ІІ асфальтобетон та бутовий камінь) за адресою: Сумська обл., м. Путивль, вул. Першотравнева, 29 (балансоутримувач – Управління Державної казначейської служби України у Путивльському районі Сумської області) з метою приватизації
шляхом продажу на аукціоні визнано ТОВ «Оціночна фірма Юніт». Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 10 260,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Сумській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.10.2017

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 5,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка) з метою
продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з
оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 70,7 м2 за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87 (балансоутримувач – Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка)
з метою передачі в оренду визнано ТОВ «Консалт-С». Строк надання послуг з оцінки –
4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 655,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 199,2 м2 за адресою: м. Суми, вул. Героїв Сумщини, 1
(балансоутримувач – Сумський обласний центр з гідрометеорології) з метою передачі
в оренду визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних
дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 890,00 грн.
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4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 52,2 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Будівельників, 24 (балансоутримувач – Державний професійно-технічний навчальний заклад
«Конотопське професійно-технічне училище») з метою передачі в оренду визнано ТОВ
«Консалт-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 705,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 9,6 м2 будівлі-пам’ятки архітектури, історії місцевого значення
«Друкарня» за адресою: м. Суми, вул. Кузнечна, 2 (балансоутримувач – Управління
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної
адміністрації) з метою передачі в оренду визнано ФОП Міняйло О. І. Строк надання послуг з оцінки – 7 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100,00 грн.
6. У зв’язку з тим, що на участь у конкурсі з проведення незалежної оцінки об’єкта –
частина нежитлового приміщення площею 12,0 м2 за адресою: Сумська обл., Білопільський р-н, смт Ульянівка, вул. Володимира Колесника, 20 (балансоутримувач –
ДП «Укрспецзв’язок») з метою передачі в оренду (об’єкт, частина якого планується
до передачі в оренду, має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної
з державною таємницею) надійшла заява від одного претендента, який не має спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею,
виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільноправовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності,
якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт з оцінки, пов’язаних
із державною таємницею, конкурс вважається таким, що не відбувся.
7. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 160
(балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою продовження дії договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100,00 грн.
8. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 221
(балансоутримувач – Харківський регіональний структурний підрозділ Державного
підприємства обслуговування повітряного руху України) з метою продовження дії
договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 100,0 грн.
9. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 15,5 м2 за адресою: м. Суми, вул. Білопільський шлях, 18/1 (балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області) з метою
передачі в оренду визнано ТОВ «Консалт-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 705,00 грн.
10. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 15,5 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська,
4а (балансоутримувач – Регіональний сервісний центр МВС в Сумській області) з
метою передачі в оренду визнано ФОП Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки –
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 1 700,00 грн.
11. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 45,9 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Братів Лузанів, 48 (балансоутримувач – Конотопське управління Державної казначейської служби
України Сумської області) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП
Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 680,00 грн.
12. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) ділянка цегляної труби (димаря) розрахунковою площею
36,02 м2; 2) ділянка даху площею 25,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва,
160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 890,0 грн.
13. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – база відпочинку за адресою: Сумська обл., Тростянецький р-н, с. Климентове (балансоутримувач – Державна фіскальна служба України, в оперативному управлінні (користуванні)
Головного управління ДФС у Сумській області) з метою передачі в оренду визнано
ПП «Радикал». Строк надання послуг з оцінки – 15 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 18 000,00 грн.
14. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові приміщення загальною площею 228,4 м2 за адресою: Сумська обл., м. Охтирка,
вул. Київська, 6 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової
адміністрації України в Сумській області) з метою передачі в оренду визнано ТОВ
«Консалт-С». Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання
послуг з оцінки – 1 855,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.10.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень будівлі гаражів (7 боксів), а саме:
бокси 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-8, 1-9, загальною площею 149,5 м2, реєстровий номер
21149445.1.ШИВУИЮ009, інвентарний номер 1031001, за адресою: вул. Незалежності,
20, м. Ланівці, Тернопільська обл., що перебуває на балансі відділу агропромислового
розвитку Лановецької районної державної адміністрації, визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою внесення змін до договору
оренди в частині об’єкта оренди та продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень загальною площею 6,0 м2 першого
поверху гуртожитку № 5 за адресою: вул. Винниченка, 6, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень загальною площею 6,0 м2 першого
поверху гуртожитку № 2 за адресою: вул. Кривоноса, 2а, м. Тернопіль, що перебуває на
балансі Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для
розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання
робіт з оцінки – 1 700 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: площадка між прохідною та автогаражами з асфальтовим покриттям площею 800,0 м2 за адресою: вул. Лесі Українки, 16, м. Бережани,
Тернопільська обл., що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень комплексу нежитлових будівель та споруд
«Гаражі і склади» під літ. С-І, поз. 1-1, площею 70,7 м2 за адресою: вул. Л. Українки, 16,
м. Бережани, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Бережанського міжрайонного управління водного господарства, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Тернопільській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 19.10.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення студентської їдальні загальною площею 322,2 м2 та частка площ спільного користування площею 14,7 м2 за адресою: вул.
Винниченка, 6, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного
педагогічного університету ім. В. Гнатюка, визнано Тернопільську торгово-промислову
палату. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 200,00 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлового приміщення загальною площею 349,0 м2
на цокольному поверсі навчального корпусу № 4 з їдальнею за адресою: вул. Руська,
56а, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного
університету ім. І. Пулюя, визнано ТОВ «Експертно-консультаційна фірма «ОрієнтирОцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення адмінбудинку загальною площею
449,1 м2 (пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 29ОМ), інвентарний номер 00025, реєстровий номер 14312022.АААДКК723, за адресою: бульв.
Тараса Шевченка, 25, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Державного підприємства «Науково-дослідний інститут «Гелій», визнано Тернопільське обласне комунальне
підприємство «Експерт». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина холу загальною площею 4,0 м2 на другому поверсі
семиповерхового навчального корпусу № 5 юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету за адресою: вул. Микулинецька, 46а,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного економічного
університету, визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 1 800 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: вбудоване нежиле приміщення другого поверху (приміщення 1-16) нежитлового приміщення банку загальною площею 20,1 м2 за адресою:
вул. Українська, 60, смт Товсте, Заліщицький р-н, Тернопільська обл., що перебуває
на балансі Заліщицької районної державної адміністрації, визнано ТОВ «ОрієнтирРеформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 150 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: об’єкт державної власності групи А – група інвентарних об’єктів
у складі: прохідна під літ. «Б» загальною площею 26,6 м2; пожежний резервуар під літ.
«В» загальною площею 36,0 м2; пожежний резервуар під літ. «Г» загальною площею
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36,0 м2; туалет під літ. «Д» загальною площею 3,2 м2 за адресою: вул. Винниченка, 2а,
с. Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Управління з
питань цивільного захисту населення Тернопільської обласної державної адміністрації,
визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 000,00 гривень, строк виконання робіт – 15 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – 40-квартирний житловий
будинок (друга черга) за адресою: вул. Паращука, 5, м. Теребовля, Тернопільська обл.
визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Вартість виконання
робіт з оцінки – 6 950,00 гривень, строк виконання робіт – 15 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 01.08.2017

1. Об’єкти приватизації.
1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення цокольного поверху
№ І, 1, 1а, 8, 10÷15, 17, 17а, 18, 20, 21 в літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, просп. Дзюби, буд. 4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості об’єкта державної
власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні. Галузь народного
господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) (відомості про об’єкт): нежитлові приміщення цокольного поверху № І, 1, 1а, 8, 10÷15, 17,
17а, 18, 20, 21 в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 220,2 м2. Рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства:
–. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт – 5-7 днів. Переможець:
ФОП Дрозд Ю. О. Вартість робіт: 8 800 грн. Строк виконання: 7 днів.
2. Найменування об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення цокольного
поверху № ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею
29,7 м2. Місцезнаходження підприємства (об’єкта оцінки): м. Харків, просп. Дзюби,
буд. 4. Мета проведення незалежної оцінки: незалежна оцінка початкової вартості
об’єкта державної власності групи А, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
Галузь народного господарства, основні види продукції (послуг), що виробляються: –.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів) (відомості про об’єкт): вбудоване нежитлове приміщення цокольного поверху
№ ІІ, ІV, 22, 23, 23а, 23б в житловому будинку літ. «А-9» загальною площею 29,7 м2.
Рік побудови – 1981. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського
товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: –. Наявність об’єктів, що містять
державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна):
державна. Орієнтовна дата оцінки: 31.07.2017. Строк виконання робіт – 5-7 днів. Переможець: ПФ Агентство «Схід». Вартість робіт: 3 300 грн. Строк виконання: 5 днів.
II. Об’єкти оренди.
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
Перемо
№
Мета проведення
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутриму робіт/строк жець кон
з/п
оцінки
вач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) виконання
курсу
1 Нежитлове приміщення площею 11,9 м2, вбудоване
у перший поверх 3-поверхової будівлі, за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Солониців
ка, вул. Сумський шлях, 5, що перебуває на балансі
Солоницівської сільради, 0577837110
2 Нежитлове приміщення площею 19,8 м2 за адре
сою: Харківська обл., Дергачівський р-н, смт Соло
ницівка, вул. Сумський шлях, 245, що перебуває на
балансі Солоницівської сільради. 0577837110

2 300/5

2 300/5

ФОП Жари Визначення вартості
хін Ю. В.
об’єкта з метою про
довження договору
оренди та погодження
орендної плати
ФОП Жари Визначення вартості
хін Ю. В.
об’єкта з метою про
довження договору
оренди та погодження
орендної плати

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 05.10.2017

I. Об’єкт приватизації.
1. Назва об’єкта оцінки: необоротні активи Державного підприємства «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат». Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємства «Богодухівський сільськогосподарський учбово-курсовий комбінат», код ЄДРПОУ 00387298. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 62143, Харківська обл., Богодухівський р-н, с. Лозова. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості необоротних активів для відображення державним підприємством в передавальному балансі з метою подальшого визначення розміру пайового фонду колективного сільськогосподарського
підприємства, що утворюється на базі майна державного підприємства під час приватизації. Види економічної діяльності (коди КВЕД) суб’єкта господарювання, необоротні активи або цілісний майновий комплекс якого оцінюються: 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Кількість
об’єктів необоротних активів (нематеріальні активи, основні засоби, об’єкти незавершених капітальних інвестицій, довгострокові фінансові інвестиції) згідно з обліком
(зазначаються окремо за групами): нематеріальні активи: програмне забезпечення 1С –
1 од; право постійного користування земельною ділянкою – 4 од.; основні засоби: 1) адміністративна будівля літ. А-2 загальною площею 763,2 м2; водонапірна башта літ. А-1
загально площею 11,7 м2; склад ПММ літ. А-1 загальною площею 22,1 м2; склад МТФ літ.
А-1 загальною площею 177,4 м2; нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 107,3 м2;
сарай на 4 відділення літ. А-1 загальною площею 37,3 м2; сарай на 11 відділень літ. А-1
загальною площею 39,4 м2; сарай на 9 відділень літ. А-1 загальною площею 18,5 м2;
підвал на 6 відділень літ. А-1 загальною площею 36,9 м2; нежитлова будівля господарське приміщення літ. А-1 загальною площею 58,4 м2; нежитлова будівля господарське
приміщення літ. А-1 загальною площею 39,6 м2; тракторний гараж літ. А-1 загальною
площею 1413 м2; свинарник літ. А-1 загальною площею 583,9 м2; корівник літ. А-1 загальною площею 665,2 м2; нежитлова будівля кормокухня літ. А-1 загальною площею
117,5 м2; зерносховище літ. А-1 загальною площею 210,9 м2; овочесховище літ. А-1 загальною площею 309,6 м2; підвал для овочів літ. А-1 загальною площею 60,9 м2; підвал
для овочів літ. А-1 загальною площею 119,3 м2; склад для матеріалів літ. А-1 загальною
площею 221,5 м2; автомобільний гараж літ. А-1 загальною площею 272,1 м2; нежитлова
будівля учбова майстерня літ. А-1 загальною площею 916,7 м2; учбовий корпус літ. А-2
загальною площею 1 044,6 м2; нежитлова будівля автомобільна лабораторія літ. А-1 загальною площею 202,7 м2; критий тік літ. А-1 загальною площею 1 020,0 м2; плотницька майстерня літ. А-1 загальною площею 63,4 м2; котельня літ. А-2 загальною площею
265,6 м2; нежитлова будівля криниця літ. А-1 загальною площею 15,2 м2; нежитлова будівля пилорама літ. А-1 загальною площею 145,2 м2; їдальня літ. А-2 загальною площею
612,6 м2; клуб літ. А-2 загальною площею 1 065,8 м2; баня літ. А-1 загальною площею
207,6 м2; ФАП літ. А-1 загальною площею 84,7 м2; вбиральня літ. А1 загальною площею
27,8 м2; житловий будинок (кв. № 4) літ. А-1 загальною площею 88,7 м2; гуртожиток № 1
літ. А-2 загальною площею 565,5 м2; двоквартирний житловий будинок № 10 літ. А-1
загальною площею 87,5 м2; житловий будинок № 5; житловий будинок № 6; заправ очні
агрегати – 3 од.; цистерни заправні – 10 од.; жомова яма; водонапірна сітка; теплотраса;
дорога шосейна; майданчик для сільгоспмашин; огорожа території; 2) транспортні засоби – 15 од.; 3) машини та обладнання – 204 од.; 4) багаторічні насадження – 251 од.;
5) основні біологічні активи: корови – 10 од.; свині – 8 од.; 6) ОНБ – житловий будинок
(готовність 40 %) загальною площею 200,9 м2 – 1 од.; 7) малоцінні необоротні матеріальні активи – 100 040 од.; 8) поточні біологічні активи: молодняк ВРХ – 18 од.; свині – 89
од. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства, тис. грн:
згідно з балансом станом на 30.06.2017 власний капітал становить 8487 тис. грн, у тому
числі: зареєстрований (пайовий) капітал – 3 272,00 тис. грн; додатковий капітал – 308,00
тис. грн; нерозподілений прибуток – 4 907,00 тис. грн. Балансова залишкова вартість
нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій (зазначається окремо за групами) станом на
30.06.2017: нематеріальні активи: 5 тис. грн.; основні засоби: 1) будівлі, споруди, інші –
1 134,3 грн, у т. ч.: житлові будинки – 488,5 тис. грн; ОНБ – 6,2 тис. грн; 2) транспортні засоби – 12,5 тис. грн.; 3) машини та обладнання – 484,3 тис. грн.; 4) багаторічні насадження – 6,5 тис. грн; 5) основні біологічні активи (довгострокові) – 129 тис. грн; 6) малоцінні
необоротні матеріальні активи – 130,5 тис. грн; 7) поточні біологічні активи – 189 тис. грн.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Запланована дата оцінки:
орієнтовно 30.09.2017. Орієнтовна дата оцінки: 30.09.2017. Переможець: ТОВ «Бізнесгрупа «Співдружність». Вартість робіт: 48 000,00 грн. Строк виконання: 15 днів.
II. Об’єкти оренди.
Вартість
Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
Переможець Мета проведення
робіт/
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
строк ви
конкурсу
оцінки
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
конання
1 Нежитлове приміщення: кімн. № 29, 31, 33 на 1-му
2 972/4 ТОВ «Констнта» Визначення
поверсі 2-поверхового виробничого корпусу № 1 (інв.
вартості об’єкта
№ 99056) за адресою: Харківська обл., смт Крас
з метою продо
нокутськ, вул. Першотравнева, 4, що перебуває на
вження договору
балансі ДНВП «Об’єднання Комунар», 14308730,
оренди
тел. 707-01-72
2 Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 12, 14 (за техніч 2 300/5 ФОП
Визначення
ним паспортом) на 7-му поверсі 12-поверсі будівлі ви
Мокров О. П. вартості об’єкта
2
робничого корпусу (літ. А-12) загальною площею 54,5 м
оренди з ме
за адресою: м. Харків, вул. Космічна, 21а, що перебу
тою передачі в
вають на балансі Державного підприємства Український
оренду
державний проектний інститут «Укрміськбудпроект»
(ідентифікаційний номер 02497980), тел.: 701-14-26,
701-07-29
3 Нежитлові приміщення – кімн. № 1-16, 1-17, 1-18 на
2 015/2 ФОП
Визначення
1-му поверсі 4-поверхової будівлі навчального корпусу
Сорокіна І. М. вартості об’єкта
У-4, літ. А-4, інв. № 10131000084, загальною площею
оренди з ме
44,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 85,
тою передачі в
що перебувають на балансі Національного технічного
оренду
університету «Харківський політехнічний інститут»,
02071180, тел. (057) 707-66-00
4 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-2 у під
1 900/2 ПП «Радикал» Визначення
валі 4-поверхової частини будівлі навчальновартості об’єкта
адміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, літ.
оренди з ме
А-4, інв. № 10131000042, загальною площею 10,0 м2 за
тою передачі в
адресою: м. Харків, вул. Багалія, 13, що перебувають
оренду
на балансі Національного технічного університету «Хар
ківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-00

Продовження таблиці

Найменування об’єкта оцінки, площа,
№
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
з/п
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)
5 Нежитлові приміщення – кімн. № 0-1 у під
валі 4-поверхової частини будівлі навчальноадміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, літ.
А-4, інв. № 10131000042, загальною площею 14,9 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Багалія, 13, що перебувають
на балансі Національного технічного університету «Хар
ківський політехнічний інститут», 02071180, тел. (057)
707-66-00
6 Нежитлові приміщення – кім. № 3-10 на 3-му по
версі 4-поверхової частини будівлі навчальноадміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, літ.
А-4, інв. № 10131000082, загальною площею 31,10 м2,
за адресою: м. Харків, вул. Багалія, 13, що перебува
ють на балансі Національного технічного університе
ту «Харківський політехнічний інститут», 02071180,
тел. (057) 707-66-00
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, частину кімн. № 41 площею 100,0 м2 та кімн.
№ 43 на 1-му поверсі 6-поверхової будівлі навчального
корпусу, літ. И-6, інв. № 70994, загальною площею
208,20 м2, за адресою: м. Харків, просп. Науки, 14,
що перебуває на балансі Харківського національного
університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057)
702-10-16
8 Нежитлові приміщення – кім. № 1, 2, 3, 4, 5 на 1-му
поверсі 4-поверхової будівлі гуртожитку № 2, літ. А-4,
інв. № 61436, загальною площею 39,1 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Бакуліна, 12, що перебуває на балансі
Харківського національного університету радіоелектро
ніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
9 Частина покрівлі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 5,
літ. А-9, інв. № 86391, загальною площею 23,0 м2 за
адресою: м. Харків, вул. Цілиноградська, 58, що пере
буває на балансі Харківського національного універси
тету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057) 702-10-16
10 Частина нежитлового приміщення кімн. № 4 загальною
площею 7,0 м2 на 5-му поверсі та частину горищного
приміщення загальною площею 10,0 м2 5-поверхової
будівлі гуртожитку № 3, літ. А-5, інв. № 896, загальною
площею 17,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна,
16, що перебуває на балансі Харківського національно
го університету радіоелектроніки, 02071197, тел. (057)
702-10-16

Вартість
робіт/
Переможець
строк ви
конкурсу
конання
1 900/2 ПП «Радикал»

Мета проведення
оцінки
Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

1 980/3

ТОВ «СВК»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

2 070/2

ФОП
Сорокіна І. М.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

2 020/2

ПП «Радикал»

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

2 200/3

ФОП
Сорокіна І. М.

2 500/3

ФОП
Сорокіна І. М.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з ме
тою передачі в
оренду

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Харківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на об’єкти оренди, які відбулися 19.10.2017
Найменування об’єкта оцінки, площа,
Вартість
№
Переможець Мета проведення
місцезнаходження (індекс,адреса), балансоутриму робіт/строк
з/п
конкурсу
оцінки
вач (назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон) виконання
1 Частина нежитлового приміщення у фойє службо
1 700/5 ПФ Агентство
Визначення
вого входу на 2-му поверсі, в осях У-17, 18 площею
«Схід»
вартості об’єкта
2,0 м2 та частина нежитлового приміщення на 4-му
з метою продо
поверсі, центральний вхід, в осіх М-9, 10 площею
вження договору
2,0 м2 у будівлі оперного театру (інв. № 103/001,
оренди
літ. «А-7», загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 25, що перебуває на балан
сі ДП «Харківський національний академічний театр
опери та балету імені М. В. Лисенка», 38385217,
тел.: 700-40-46, 700-40-42
2 Нежитлові приміщення – кімн. № № 3, 4, 5, 7
2 015/2 ФОП
Визначення
першого поверху дев’ятиповерхового гуртожитку
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
(літ. «А-9») загальною площею 90,5 м2 за адресою:
з метою продо
м. Харків, вул. Луї Пастера, 177, що перебувають на
вження договору
балансі Харківського національного економічно
оренди
го університету імені Семена Кузнеця, 02071211,
тел. 702-07-17
3 Нежитлові приміщення – кімн. № № 1, 2, 3 на
2 238/4 ТОВ «Константа» Визначення
четвертому поверсі 4-поверхової виробничої
вартості об’єкта
будівлі з підвалом (корпус № 5-А), інв. № 99006,
з метою продо
загальною площею 82,72 м2 за адресою м. Харків,
вження договору
оренди
вул. Г. Рудика, 8, що перебувають на балансі ДНВП
«Об’єднання Комунар», 14308730, тел. 707-01-72
4 Нежитлові приміщення частини технічного поверху
2 500/5 ФОП
Визначення
(6,0 м2) та частини покрівлі (10,0 м2) 9-поверхового
Жарихін Ю. В.
вартості об’єкта
з метою продо
гуртожитку № 2 (літ. А-9, інв. № 68494) загальною
вження договору
площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Гвар
оренди
дійців Широнінців, 43а, що перебувають на балансі
Національного університету «Юридична академія
України ім. Ярослава Мудрого», 02071139
5 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі
1 700/4 ПФ «Бонс»
Визначення
двоповерхової будівлі комбінату побутового обслуго
вартості об’єкта
2
вування (інв. № 1030033) площею 10,44 м за адре
з метою продо
вження договору
сою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Комуніст,
оренди
учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва на балансі
Харківського національного аграрного університету
ім. В. В. Докучаєва, 00493764, тел. (0572) 93-71-46
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 710А (15,8 м2) та
2 500/5 ФОП
Визначення
частину даху (41,4 м2) на 7-му поверсі 7-поверхової
Жарихін Ю. В.
вартості об’єкта
з метою продо
адміністративної будівлі (літ. Г-7, інв. № 142011)
вження договору
загальною площею 57,2 м2 за адресою: м. Харків,
оренди
просп. Московський, 299, що перебувають на
балансі Державного підприємства завод «Електро
важмаш», 00213121, тел. 94-98-90
7 Одноповерхова будівля гаража (склад, виробничі
2 015/2 ФОП
Визначення
майстерні) загальною площею 57,2 м2 за адресою:
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
оренди з ме
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що
тою передачі в
перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
оренду
33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
8 Одноповерхова будівля складу (магазин, виробничі
2 350/5 ФОП
Визначення
2
майстерні) загальною площею 72,5 м за адресою:
Дрозд Ю. О.
вартості об’єкта
оренди з ме
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 4, що
тою передачі в
перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
оренду
33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
9 Одноповерхова будівля гаража (склад, виробничі
2 500/5 ФОП
Визначення
2
майстерні) загальною площею 76,8 м за адресою:
Дрозд Ю. О.
вартості об’єкта
оренди з ме
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що
тою передачі в
перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
оренду
33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
10 Одноповерхова будівля складу (магазин, склад,
2 600/5 ФОП
Визначення
2
виробничі майстерні) загальною площею 186,7 м
Дрозд Ю. О.
вартості об’єкта
оренди з ме
за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвар
тою передачі в
дійська, 4, що перебуває на балансі Концерну
оренду
«Військторгсервіс», 33689922, тел.: (044) 243-39-36,
(044) 243-39-44
11 Частина одноповерхової будівлі промскладу (склад,
2 450/2 ФОП
Визначення
виробничі майстерні) загальною площею 269,4 м2 за
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
оренди з ме
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24,
тою передачі в
що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
оренду
33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
12 Одноповерхова будівля складу з котельнею (вироб
2 450/2 ФОП
Визначення
2
ничі майстерні) загальною площею 356,5 м за адре
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
оренди з ме
сою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Музейна, 24, що
тою передачі в
перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
оренду
33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
13 Одноповерхова будівля солдатської чайної № 5
2 400/5 ФОП
Визначення
2
(кафе, магазин, склад) загальною площею 40,0 м за
Дрозд Ю. О.
вартості об’єкта
оренди з ме
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, В/чА-0501, що
тою передачі в
перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
оренду
33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
14 Одноповерхова будівля складу (магазин, виробничі
3 250/2 ФОП
Визначення
2
майстерні) загальною площею 502,5 м за адресою:
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
оренди з ме
Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 4, що
тою передачі в
перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс»,
оренду
33689922, тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
15 Одноповерхова будівля торговельного павільйону
1 948/2 ФОП
Визначення
2
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
загальною площею 10,9 м за адресою: Харківська
оренди з ме
обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває
тою передачі в
на балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
оренду
тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
16 Одноповерхова будівля торговельного павільйону
2 200/5 ФОП
Визначення
Дрозд Ю. О.
вартості об’єкта
загальною площею 47,2 м2 за адресою: Харківська
оренди з ме
обл., м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває
тою передачі в
на балансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
оренду
тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44
17 Одноповерхова будівля збірно-розбірного павіль
2 050/2 ФОП
Визначення
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
йону (магазин № 22) загальною площею 94,4 м2 за
оренди з ме
адресою: Харківська обл., м. Чугуїв, вул. Гвар
тою передачі в
дійська, 8, що перебуває на балансі Концерну
оренду
«Військторгсервіс», 33689922, тел.: (044) 243-39-36,
(044) 243-39-44
18 Одноповерхова будівля складу з кімн. № 1, 2, 3, 4
3 200/2 ФОП
Визначення
Сорокіна І. М.
вартості об’єкта
(магазин, склад, виробничі майстерні) загальною
2
оренди з ме
площею 139,0 м за адресою: Харківська обл.,
тою передачі в
м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 8, що перебуває на ба
оренду
лансі Концерну «Військторгсервіс», 33689922,
тел.: (044) 243-39-36, (044) 243-39-44

№ 21-22 (1145-1146)

11

відомості
приватизації

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 12.10.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщень
загальною площею 53,9 м2 на другому поверсі головного учбового корпусу, що обліковується на балансі ДВНЗ «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури
та дизайну», за адресою: вул. Соборна, 1, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька
обл., визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення складів цивільної оборони другої групи загальною площею 759,7 м2, що обліковуються на
балансі Управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації, за
адресою: вул. Центральна, 11а, с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100,00
грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 11,4 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул.
Булаєнка, 6а, м. Красилів, Хмельницька обл., визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк
виконання робіт – 4 календарних дні.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта оренди з метою укладення договору оренди – гідротехнічні споруди рибогосподарської технологічної водойми Федірки (реєстровий
№ 25592421.85.ААЕЖАЖ824, інвентарний № 3-553), що обліковуються на балансі
ДП «Укрриба», за адресою: с. Федірки, на території Волочиської міської громади,
Волочиський р-н, Хмельницька обл., визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість
виконання робіт з оцінки – 5 900,00 грн. (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 9 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 24.10.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення площею 1,0 м2 на другому поверсі будівлі поста ЕЦ ст. Деражня, що обліковується на
балансі Виробничого підрозділу «Жмеринське територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця»,
за адресою: майдан Привокзальний, 12, м. Деражня, Хмельницька обл., визнано ПП
«Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
загальною площею 95,3 м2 у фойє першого поверху навчального корпусу № 4, що
обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою:
вул. Інститутська, 11/1, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Черкаській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до
проведення незалежної оцінки об’єктів, що відбувся 17.10.2017

Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
І. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщень першого поверху будинку монастиря
Василіанів площею 172,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Небесної Сотні, 31, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП
Кирик В. Ф. Дата оцінки: 30.09.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2 110,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: об’єкт незавершеного будівництва групи Д державної
власності – 176-квартирний житловий будинок разом із земельною ділянкою (розмір
земельної ділянки – 0,5502 га) за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 64а станом на 30 вересня 2017 року. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість послуг – 7 450,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – комплекс нежитлових будівель та споруд, у складі: адмінбудівля, № 1, загальною площею 431,7 м2; ЦВЛ,
№ 2 загальною площею 92,1 м2; адмінуправління, № 3, загальною площею 913,8 м2;
допоміжний цех, № 4, загальною площею 1 924,7 м2; адмінбудівля, № 9, загальною
площею 927,0 м2; механічний цех з прибудовою, № 10, загальною площею 3 609,9 м2;
столярний цех, № 11, загальною площею 422,4 м2; пилорама, 11а, площею 55,4 м2;
гараж, № 12, загальною площею 747,9 м2; пост охорони, № 14а, загальною площею
5,3 м2; прохідна, № 2, № 15, загальною площею 14,2 м2; склад, № 16, загальною площею 1 447,4 м2; адмінбудівля, № 17, загальною площею 833,5 м2; гараж, № 19, загальною площею 363,7 м2; вагова, № 20, загальною площею 10,4 м2; котельня, № 21,
загальною площею 704,6 м2; димова труба, № 21а; компресорна, № 22, загальною
площею 284,1 м2; гальванічний цех, № 23, загальною площею 398,0 м2; теплиця, № 18а,
загальною площею 484,9 м2; каналізаційна насосна станція, № 24, загальною площею 22,6 м2; склад для балонів, № 25, загальною площею 19,2 м2; склад для балонів,
№ 35, загальною площею 8,7 м2; пост охорони, № 28, загальною площею 6,2 м2; насосні станції, № 1, 32, загальною площею 10,6 м2; насосні станції, № 2, 33, загальною
площею 11,1 м2; КТП (контрольно-технічний пункт), 36, загальною площею 31,4 м2;
цех причепів, № 3, 14, загальною площею 2 336,5 м2; прибудова до компресорної,
22а загальною площею 27,7 м2; профілакторій, № 18, загальною площею 326,7 м2,
що перебуває за адресою: 20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул. Соборна, 138), балансоутримувач: Шполянський завод запасних частин (філія ВАТ «Метровагонмаш»),
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Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано СП «Західно-Український Експертно-Консультативний Центр» на:
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – дитяча установа разом
із земельною ділянкою (Чернівецька обл., Хотинський р-н, с. Анадоли, вул. Яцюка).
Мета проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні. Вартість та строк
виконання робіт з оцінки: 6 860 гривень та 30 календарних днів;
об’єкт незавершеного будівництва державної власності – будівлі та споруди, що
перебували на балансі СП «Новоселицький м’ясокомбінат», разом із земельною ділянкою (Чернівецька обл., Новоселицький р-н, с. Строїнці, вул. Кобилянська, 2а). Мета
проведення оцінки: приватизація шляхом продажу на аукціоні під розбирання. Вартість
та строк виконання робіт з оцінки: 14 700 гривень та 30 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 19.10.2017

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано ФОП Читайло Валентину Василівну на:
частина даху будівлі брагореактифікаційного відділення (літ. Б.б.) площею 36,0 м2
за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, смт Лужани, вул. Центральна, 53, що
перебуває на балансі ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт»;
вбудовані підвальні приміщення загальною площею 187,9 м2 будівлі учбового
корпусу (літ. А) за адресою: м. Чернівці, вул. Доброго, 4, що перебувають на балансі
Чернівецького коледжу Львівського національного аграрного університету.
Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з
оцінки (по кожному з об’єктів): 1 700 гривень та 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернігівській області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбувся 18.10.2017

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди) ПП «ЕФ «Експерт-Плюс» по об’єкту – нежитлове приміщення
площею 25,1 м2 на першому поверсі адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча,
37 (вартість виконання робіт з оцінки – 2 190 грн, строк – 5 календарних дні від дати
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Донецькій області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 26.10.2017

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею
370,9 м2 першого та другого поверхів їдальні. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (код за ЄДРПОУ
02070812). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Італійська, 134. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Майнекс». Згідно з конкурсною пропозицією
вартість послуг з оцінки – 2135 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
2. Назва об’єкта оцінки: частина привокзальної площі станції Покровськ площею
13,8 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення вокзалу станції Покровськ
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії
«Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Покровськ, пл. Привокзальна. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
3. Назва об’єкта оцінки: частина привокзальної площі станції Покровськ площею
17,9 м2 та частина нежитлового вбудованого приміщення вокзалу станції Покровськ
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Структурний підрозділ «Слов’янське будівельно-монтажне експлуатаційне управління» регіональної філії
«Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Донецька
обл., м. Покровськ, пл. Привокзальна. Мета проведення оцінки: визначення вартості
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Гундарева А. О. Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2400 грн, строк виконання – 3 календарних дні.
4. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,0067 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Перемоги, 64, Шевченківський р-н. Мета проведення
оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець конкурсу – ПП «АС-ТЕРРА». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з
оцінки – 2850 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
5. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,1150 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Немишлянська, 56а, Немишлянський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності.
Переможець конкурсу – ПП «АС-ТЕРРА». Згідно з конкурсною пропозицією вартість
послуг з оцінки – 2850 грн, строк виконання – 10 календарних днів.
6. Назва об’єкта оцінки: земельна ділянка розміром 0,1973 га. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Фонвізіна, 15, Слобідський р-н. Мета проведення оцінки: визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності. Переможець
конкурсу – ПП «Перспектива-Земля». Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 2900 грн, строк виконання – 10 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Житомирській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для здійснення незалежної оцінки майна, що відбувся 24.10.2017

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки об’єкта державної власності групи А – приміщення їдальні (літ. А)
загальною площею 259,3 м2, що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу
ЗАТ «Житичі», залишився на балансі ПрАТ «Житичі», за адресою: м Житомир, просп.
Миру, 57, визнано приватну фірму «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» (вартість виконання – 3500,00 грн, строк виконання – 7 календарних днів);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з метою продажу
об’єкта приватизації на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Закарпатській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 26.10.2017

Для проведення незалежної оцінки:
частини нежитлового приміщення (поз. 3 за планом) площею 18,0 м2 першого поверху навчально-лабораторного корпусу літ. «А», місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 14, з метою продовження договору
оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В.
на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 1950 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень ( поз. 2-14, 2-15, 2-16, 2-17) загальною площею 39,7 м2
мансардного поверху адмінбудинку літ. А, А’, А’’, місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Свалява, вул. Л. Толстого, 2, з метою укладення договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2079 грн, термін виконання – 5 днів;
частини вбудованого приміщення горища площею 2,0 м2 адмінбудинку літ. А,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Корятовича, 10, з метою
продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної
діяльності – ПП «Експерт – Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2200
грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Івано-Франківській області
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності для
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди,
що відбулися 18.10.2017 та 25.10.2017
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Приміщення загальною площею 38,83 м2 адміні
стративної будівлі, що обліковується на балансі
Івано-Франківської філії українського державного НДІ
проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І.Франка, 4.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди

Строк
Дата про
Вартість
виконан
Переможець
ведення
виконання
ня робіт
конкурсу
конкурсу
робіт, грн
(дні)
Конкурс не відбувся (подана одна
заява суб’єкта оціночної діяльності)

18.10.2017
ТОВ «ЕкаЗахід»
18.10.2017

2 Приміщення загальною площею 25,2 м2 адміні
стративної будівлі, що обліковується на балансі
Івано-Франківської філії українського державного НДІ
проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю. М. Білоконя,
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. І. Франка, 4.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
3 Приміщення загальною площею 5,0 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на
балансі Головного управління державної казначей
ської служби України в Івано-Франківській області, за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 14.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості об’єкта оренди для продовження
договору оренди
4 Приміщення загальною площею 276,6 м2 на першому
поверсі адміністративної будівлі та зовнішня площад
ка площею 77,3 м2, що обліковується на балансі Го
ловного управління статистики в Івано-Франківській
області, за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ва
силіянок, 6. Мета проведення незалежної оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оренди для
укладення договору оренди
5 Приміщення Гаврилівської ветдільниці Надвірнянської
районної державної лікарні ветмедицини площею
36,4 м2, що обліковується на балансі Надвірнянської
районної державної лікарні ветмедицини, за адресою:
Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, с. Гав
рилівка, вул. Українська, 61. Мета проведення неза
лежної оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта
оренди для продовження договору оренди
6 Приміщення загальною площею 125,6 м2 на другому
поверсі будівлі адміністративного корпусу, що облі
ковується на балансі Івано-Франківського обласного
управління водних ресурсів, за адресою: м. ІваноФранківськ, вул. Сахарова, 23а. Мета проведення
незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оренди для продовження договору оренди
7 Гаражні та надгаражні приміщення загальною пло
щею 411,8 м2, що обліковуються на балансі ДЛГ
«Прикарпатліс», за адресою: м. Івано-Франківськ,
вул. Василіянок, 48. Мета проведення незалежної
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта орен
ди для продовження договору оренди
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заява суб’єкта оціночної діяльності)

18.10.2017

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

ФОП Тарно
польський
Анатолій
Пилипович

1400

5

1950

4

1000

5

ТОВ «ЕкаЗахід»
18.10.2017

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
загальною площею 66,3 м2 на другому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за
адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький визнано ПП «ТЗК – Експерт».
Вартість виконання робіт з оцінки – 1 980,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 228,6 м2 на першому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Віньковецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України
Хмельницької області, за адресою: вул. Українська, 18, смт Нова Ушиця, Хмельницька
обл., визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення площею 16,2 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою: вул. Соборна, 29,
м. Хмельницький, визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
1 980,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
4. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
загальною площею 298,6 м2 на першому поверсі будівлі виробничо-побутового корпусу, що обліковується на балансі Хмельницького професійного ліцею електроніки,
за адресою: вул. Тернопільська, 40/1, м. Хмельницький, визнано ФОП Паніка Юрія
Олександровича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
5. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – будівля столярного цеху загальною площею 561,7 м2, що обліковується на балансі ДП «Славутське
лісове господарство», за адресою: 18-24 квартали Голицького лісництва, Славутський
р-н, Хмельницька обл., визнано ПП «АНМ «Гудвіл». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Чернівецькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
для надання послуг з оцінки майна, що відбувся 12.10.2017

№
з/п

25.10.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Хмельницькій області
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності,
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів
державної власності, що відбувся 10.10.2017

Продовження таблиці

25.10.2017

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 61,7 м2 на першому поверсі
триповерхової адміністративної будівлі, що перебуває на балансі ДУ «Дар’ївська виправна колонія (№ 10), за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Дар’ївка,
вул. Жовтнева, 193, переможець конкурсу – ПП «ЕЮФ «Епрайс – Консул». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної
плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 150 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина нежитлового приміщення площею 17,8 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики у Херсонській області, за адресою: Херсонська обл., смт Чаплинка, вул. Грушевського, 12б,
переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору
оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.
Вбудоване приміщення площею 52,8 м2 на першому поверсі будівлі навчального
(учбово-лабораторного) корпусу № 5, що перебуває на балансі Херсонського державного університету, за адресою: м. Херсон, пров. Інженера Корсакова, 47, переможець
конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди.
Вартість робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 3 дні.

код за ЄДРПОУ 05745070. Станом на 30 вересня 2017 року. Переможцем конкурсу з
відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 10 050,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – гараж (літ. «А») з
оглядовою ямою загальною площею 35,3 м2 разом із земельною ділянкою (розмір
земельної ділянки – 0,0069 га) (20501, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул. Гризла Семена, 12/15). Балансоутримувач – Головне управління статистики у Черкаській
області, код за ЄДРПОУ 02357999. Станом на 30 вересня 2017 року. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано СОД Гребченко М. П. Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 4 100,00 грн.
4. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А  – овочесховище
(підвальне приміщення) (літ. Б1 – 1) загальною площею 100,4 м2 (19615, Черкаська
обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул. Лісна, 6). Балансоутримувач – ПрАТ «Дитячий
оздоровчо-санаторний комплекс «Нива» (код за ЄДРПОУ 21355747). Станом на 30
вересня 2017 року. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 4 календарних дні, вартість
послуг – 2 100,00 грн.
5. Назва об’єкта оцінки: об’єкт державної власності групи А – будівля бару (літ.
ж1 – 1) загальною площею 181,8 м2 (19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни,
вул. Лісна, 6). Балансоутримувач – ПрАТ «Дитячий оздоровчо-санаторний комплекс
«Нива» (код за ЄДРПОУ 21355747). Станом на 30 вересня 2017 року. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання
роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 4 050,00 грн.

18.10.2017

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК
та м. Севастополі про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки
державного майна, що відбувся 20.10.2017

Конкурс не відбувся (відсутні заяви
суб’єктів оціночної діяльності)

ФОП Тарно
польський
Анатолій
Пилипович

1950
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Київській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 26.10.2017

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.
№
Строк ви
з/п
Назва об’єктів
Переможець – СОД
Вартість конання робіт
(днів)
Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
2
1 Частина нежитлового приміщення площею 15,6 м ТОВ «Гарант4500
5
за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шев
Експертиза»
ченка, 2а, що перебуває на балансі Ірпінської
об’єднаної державної податкової інспекції
2 Частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 ПП «Експерт-Аналітик»
3500
3
підсилюючого пункту станції Васильків-1 за адре
сою: Київська обл., Васильківський р-н, смт Кали
нівка, вул. Залізнична, 48, що перебуває на балансі
ВП «Київське територіальне управління» філії
«Центр будівельно-монтажних робіт та цивільних
споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
3 Нежитлове приміщення площею 33,2 м2 за адре ТОВ «Гарант3850
3
сою: Київська обл., м. Українка, вул. Зв’язку, 1, що Експертиза»
перебуває на балансі ПАТ «Укрпошта»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
4 Будівля свиноферми площею 305,7 м2 та будівля ТОВ «Гарант6500
5
зерносховища площею 63,0 м2 за адресою: Ки
Експертиза»
ївська обл., Вишгородський р-н, с. Катюжанка,
вул. Шевченка, 117, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Димерське лісове
господарство»
5 Нежитлові приміщення площею 53,43 м2 в гур
ТОВ «Гарант3950
5
тожитку готельного типу «Вогник» за адресою:
Експертиза»
Київська обл., смт Дослідницьке, вул. Інженерна,
3, що перебувають на балансі ДНУ «Український
науковов-дослідний інститут прогнозування та ви
пробування техніки і технологій для сільськогоспо
дарського виробництва ім. Л. Погорілого»
6 Частина даху будівлі профілакторію площею 4,0 м2 ТОВ «Українські іннова
4200
5
за адресою: Київська обл., Бориспіль, аеропорт та ційні консультанти»
перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
7 Частина даху будівлі площею 5,0 м2 за адресою:
ДП «Європейський
3900
5
Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 20а, центр консалтингу та
що перебуває на балансі 5 Державного пожежно- оцінки»
рятувального загону Головного управління ДСНС
України у Київській області
8 Частина приміщення площею 4,0 м2 в корпусі
ФОП Чубенко Денис
3800
4
№ 1 за адресою: Київська обл., Бородянський
Володимирович
р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, що
перебуває на балансі Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природо
користування України «Немішаївський агротехніч
ний коледж»
9 Нежитлове приміщення площею 21,5 м2 (кімн. 24) ФОП Гундарєва Алла
3750
3
за адресою: Київська обл., м. Богуслав, вул. Ми Олексіївна
колаївська, 28, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Київській області
10 Частина учбового корпусу факультету податкової ПП «Експерт-Аналітик»
5000
3
міліції площею 55,1 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває
на балансі Університету Державної фіскальної
служби України
11 Частина учбового корпусу факультету податкової ПП «Експерт-Аналітик»
5000
3
міліції площею 82,62 м2 за адресою: Київська обл.,
м. Ірпінь, вул. Університетська, 31, що перебуває
на балансі Університету Державної фіскальної
служби України
12 Нежитлова будівля площею 108,94 м2 за адресою: ФОП Чебаков Олексій
3950
3
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Воропаїв,
Іванович
вул. Шевченка, 1, що перебуває на балансі ВСК
«Дружба»
13 Частина приміщення площею 76,95 м2 в гуртожит ФОП Гундарєва Алла
3950
3
ку № 4 за адресою: Київська обл., Бородянський Олексіївна
р-н, смт Немішаєве, вул. Технікумівська, 4, що
перебуває на балансі Відокремленого підрозділу
Національного університету біоресурсів і природо
користування України «Немішаївський агротехніч
ний коледж»

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Луганській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 26.10.2017

Нежитлові приміщення загальною площею 96,6 м2, а саме: гараж Б площею 62,7 м2
та гараж В площею 33,9 м2 (інв. № 10310002), що обліковуються на балансі Управління
Державної казначейської служби України у Кремінському районі Луганської області,
за адресою: Луганська обл., м. Кремінна, вул. Банкова, 3. Переможець – ТОВ Агентство по нерухомості «Дісконт» на таких умовах: вартість послуг – 1800 грн, термін
виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 23.10.2017
1. Об’єкт незавершеного будівництва – котельня кварталу «Левада» разом із земельною ділянкою площею 0,0517 га (кадастровий номер 4611800000:03:005:0040),
за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2й та земельною ділянкою площею 0,4381 га (кадастровий номер 4611800000:03:005:0039) за адресою:
Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка, 2є. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 4
к/д. Вартість робіт – 4350 грн.
2. Об’єкт незавершеного будівництва – пральня на 1 000 кг білизни з сміттєспалювальною піччю разом із земельною ділянкою площею 0,1946 га (кадастровий номер
4611800000:03:005:0041) за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Івасюка,
2ж. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації
шляхом продажу на аукціоні. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт». Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 4350 грн.

14 березня 2018 року
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ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.10.2017

1. Частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 у підвалі будівлі. м.
Львів,вул. Коперніка, 14. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2150 грн.
2. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 18,5 м2 на першому поверсі двоповерхової будівлі готелю та пошти. Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, просп. Юності, 6а. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2085 грн.
3. Державне нерухоме майно – споруда складу «Н-1» загальною площею 366,7 м2.
м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4 к/д.
Вартість робіт – 2000 грн.
4. Державне нерухоме майно – двоповерхова цегляна побутова будівля «С-2»
загальною площею 311,5 м2. м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К.
Термін виконання робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.
5. Нежитлове вбудоване приміщення № 2 загальною площею 52,0 м2 на першому
поверсі чотириповерхової будівлі гуртожитку. Львівська обл., Кам’янка-Бузький р-н,
смт Добротвір, вул. І. Франка, 28. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 4
к/д. Вартість робіт – 2000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Львівській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.11.2017

1. Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 43,8 м2. м. Львів, вул. Винниченка, 30. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2000 грн.
2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 10,2 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі. Львівська обл., м. Мостиська, вул. Грушевського, 5.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2085 грн.
3. Нежитлові приміщення № XVIII, XIX, XX загальною площею 86,7 м2 у півпідвалі
будівлі навчального корпусу № 1. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раневицька, 12.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець – суб’єкт оціночної діяльності –
ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2006 грн.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Миколаївській області про підсумки
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 26.10.2017

Переможцями конкурсу визнано:
ПП «Форкіс-Н» по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення площею 51,6 м2 другого поверху учбового корпусу, на
балансі Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, за
адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5. Вартість робіт – 2000 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
несамохідне учбово-тренувальне судно «УТС-313», довжина – 48 м, ширина – 8,7
м, осадка – 2,37 м, валова місткість – 382,9 т, на балансі Державного університету
інфраструктури та технологій, порт приписки м. Миколаїв. Вартість робіт – 4300 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» по об’єктах оренди:
частина приміщень загальною площею 2 715,6 м2 головного учбового корпусу, у т.
ч: приміщення четвертого поверху площею 1447,3 м2; місця загального користування
І-ІІІ поверхів площею 458,4 м2; приміщення № 1-12, № 1-18, № 1-20, № 1-25 першого
поверху площею 809,9 м2, на балансі Новобузького коледжу Миколаївського аграрного
університету, за адресою: Миколаївська обл., м. Новий Буг, площа Свободи, 46. Вартість робіт – 4000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
нежитлові приміщення площею 135,0 м2 першого поверху двоповерхової будівлі
навчально-виробничого корпусу, на балансі Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, вул. Кузнецька, 5. Вартість
робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення площею 80,0 м2 в окремо розташованій будівлі гаража,
на балансі Головного управління статистики у Миколаївській області, за адресою:
Миколаївська область, м. Баштанка, вул. Ювілейна, 89. Вартість робіт – 2400 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
частини холів третього та п’ятого поверхів площею 2,0 м2 шестиповерхової будівлі
головного учбового корпусу, на балансі Національного університету кораблебудування
ім. Адмірала Макарова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9. Вартість
робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
ТОВ «Експерт-Південь» по об’єктах оренди:
нежитлове приміщення площею 36,9 м2 другого поверху інженерно-лабораторного
корпусу, орендодавець – ДП НВКГ «Зоря»-«Машпроект», за адресою: м. Миколаїв,
пров. Кобера, 21. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання
робіт – 2 кал. дні;
частина даху площею 130,0 м2 будівлі автобази, на балансі ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 29. Вартість робіт – 2400
грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 кал. дні;
ТОВ «Приват-Південь» по об’єкту оренди: нежитлові приміщення площею 22,5 м2
адміністративного корпусу, на балансі Державної установи «Миколаївський обласний
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», за адресою: м. Миколаїв, вул. Шосейна, 128. Вартість робіт – 2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 кал. дні;
ПЕП «Візаві» по об’єкту оренди: нежитлові приміщення площею 42,39 м2 першого поверху двоповерхової будівлі, на балансі ДП «Південний науково-дослідний і
проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства «Південдіпрорибфлот», за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 25. Вартість робіт –
2100 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 кал. дні;
ПП «Консалтингова фірма «Снейл» по об’єкту оренди: частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 електрощитової в будівлі котельні; частина цегляної труби котельнї площею 2,0 м2, на балансі Філії «Октябрьск» ДП «Адміністрація морських портів
України» (адміністрація спеціалізованого морського порту «Октябрьск»), за адресою:
м. Миколаїв, вул. Айвазовського 29/1. Вартість робіт – 1720 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 5 кал. днів;
ФОП Васильєва Т. О. по об’єкту оренди: нежитлове приміщення площею 11,7 м2
другого поверху нежитлової будівлі комбінату побутового обслуговування, на балансі
Філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Дем’яна Коротченка, 2в. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 кал. днів;
ФОП Пашинова Т. В. по об’єктах оренди:
нежитлові приміщення площею 186,92 м2 другого поверху адміністративної будівлі,
на балансі Южноукраїнського МВ УМВС України в Миколаївській області, за адресою:
Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вул. Спортивна, 3. Вартість робіт – 2400 грн
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 кал. дні;
частина холу площею 24,0 м2 вбудовано-прибудованої будівлі, на балансі ДП
«Сервісно-видавничий центр», за адресою: Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ,
вул. Енергобудівників, 5. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 кал. дні;
нежитлова прибудована одноповерхова будівля топочної площею 11,3 м2, на балансі Обласного центру соціально-психологічної допомоги, за адресою: Миколаївська
обл., м. Вознесенськ, вул. Київська, 239/1-1. Вартість робіт – 2200 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 4 кал. дні.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Одеській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.10.2017

1. ТОВ «Бюро проектування та експертизи», керівник – Салієнко О. В. Назва об’єкта
оцінки: нежитлові приміщення критого вантажного складу № 6 загальною площею
8103,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Рені,
вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта
для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 37000,00 грн,
15 календарних днів.
2. ТОВ «Експертне агентство «Укрконсалт», керівник – Саганович А. І. Назва об’єкта
оцінки: технологічний проїзд Заводської гавані загальною площею 70,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська філія Державного підприємства
«Адміністрація морських портів України» (Адміністрація Одеського морського порту).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 5750 грн, 5 календарних днів.
3. ТОВ «Консалтингова компанія «Бюро оцінки Стефанович», керівник – Стефанович І. О.
Назва об’єкта оцінки: відкрита складська площа (реєстровий № 01125666.1.ЦИХГЖ450);
відкрита складська площа (реєстровий № 01125666.1.ЦИХГЖ595); відкрита складська
площа (реєстровий № 01125666.1.ЦИХГЖ284); частина площі з покриттям в тилу причалу
№ 39 (реєстровий № 01125666.1.ЦИХГЖ397), загальною площею 27499,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство «Одеський морський
торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, 3.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 105000 грн, 3 календарних дні.
4. ФОП Лемза Ірина Валеріївна, керівник – Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: частина
нежитлового приміщення кухні другого поверху гуртожитку № 4 загальною площею 4,0 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний
університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. М. Говорова, 11а. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. 3000,00 грн, 12 календарних днів.
5. ФОП Лемза Ірина Валеріївна, керівник – Лемза І. В. Назва об’єкта оцінки: частина
нежитлового приміщення першого поверху гуртожитку № 4 площею 2,5 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Піонерська, 20. Мета проведення
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оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 2950,00 грн, 12 календарних днів.
6. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина нежитлового приміщення вестибуля будівлі інституту на 1-му поверсі
9-поверхової будівлі, інв. № 2255, площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 3800,00 грн, 5 календарних днів.
7. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване підвальне приміщення загальною площею 46,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики в Одеській області.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Ізмаїл, просп. Леніна, 23. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. 3900,00 грн, 5 календарних днів.
8. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
нежитлового приміщення вестибуля 2-го поверху адміністративної будівлі загальною
площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 6 Державний пожежнорятувальний загін Головного управління державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Прохорівська, 6.
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 3700,00 грн, 5 календарних днів.
9. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: кімната № 5 (площа 34,4 м2). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне
виробничо-технічне підприємство «Граніт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Терешкової, 27, корп. 3, 6-й поверх. Мета проведення оцінки: передача приміщення в оренду. 3800,00 грн, 5 календарних днів.
10. ТОВ «Вердикт Експертиза», керівник – Лесик В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
приміщення учбово-виробничого кафетерію у вестибулі учбового корпусу загальною
площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Ізмаїльське вище
професійне училище державного університету інфраструктури України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 68604, Одеська обл., м. Ізмаїл, вул. Фанагорійська, 7. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної
плати з метою пролонгації договору оренди. 3300,00 грн, 5 календарних днів.
11. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: Окремо розташована будівля павільйонного типу на території 1-го району
РМТП загальною площею 124,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Ренійський морський торговельний порт». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 4800 грн, 5 календарних днів.
12. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частина приміщення вмивальної кімнати гуртожитку № 9 загальною площею
2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Шампанський, 2а. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3000 грн, 5 календарних днів.
13. ТОВ Оціночна фірма «Інюг-Експертиза», керівник – Мрихіна І. В. Назва об’єкта
оцінки: частина нежитлового приміщення кухні першого поверху (кімн. 103) гуртожитку № 2 загальною площею 4,00 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Семінарська, 7. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3000
грн, 5 календарних днів.
14. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: відокремлена частина приміщення технічного поверху площею 11,6 м2 та частина даху площею
18,0 м2, загальною площею 29,60 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Укрпівдендіпроводгосп». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Гайдара, 13. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 4500 грн, 5 календарних днів.
15. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі 3-поверхового учбового корпусу
загальною площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Дворянська, 2. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3200
грн, 5 календарних днів.
16. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: нежитлові
приміщення (№ 1, 2, 3 за планом) в одноповерхової будівлі № 226 (інв. № 10300003)
загальною площею 127,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3
Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних
ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Ананьївський р-н, с. Жеребково. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4000 грн, 5 календарних днів.
17. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
приміщення вестибуля на першому поверсі двоповерхового учбового корпусу загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
Французький бульвар, 24/26. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 3500
грн, 5 календарних днів.
18. ПП «Аркада Юг», керівник – Благодарний В. В. Назва об’єкта оцінки: частина
нежитлового приміщення вестибуля на 1-му поверсі учбово-лабораторного корпусу
№ 2 (інв. № 1031020020) площею 2,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Одеська держана академія будівництва та архітектури. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Дідріхсона, 4. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. 3200 грн, 5 календарних днів.
19. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: відокремлена частина технічного поверху площею 9,0 м2 та ділянка
даху площею 1,0 м2 в будівлі гуртожитку, загальною площею 10,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: пров. Шампанський, 7, м. Одеса. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 4500,00 грн, 12 календарних днів.
20. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: виробничі приміщення харчоблоку на першому поверсі учбового корпусу, інв. № 101310003, загальною площею 127,08 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного

торговельно-економічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса,
вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, 6. 4200,00 грн, 11 календарних днів.
21. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення, інв. № 10300002, загальною площею
151,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
м. Одеса, вул. Троїцька, 25. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості
об’єкта для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди. 4200,00
грн, 11 календарних днів.
22. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва об’єкта оцінки: технічна територія у вигляді облаштованого майданчика з покриттям загальною площею 300,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Кірова, 2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. 3800,00 грн, 10 календарних днів.
23. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: частина даху будівлі котельної ППЧ № 30 площею 15,0 м2 та частина фундаменту труби котельної площею 5,0 м2, загальною площею 20,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 2 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський р-н, смт Затока, ППЧ № 30. Мета
проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати
з метою пролонгації договору оренди. 4500,00 грн, 12 календарних днів.
24. ТОВ «Одеська регіональна експертна компанія», керівник – Лемза В. В. Назва
об’єкта оцінки: відокремлена частина технічного поверху площею 12,0 м2 та ділянка
даху площею 3,0 м2, загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський національний політехнічний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: просп. Шевченка, 1, м. Одеса. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. 4500,00 грн, 12 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Полтавській області про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 19.10.2017

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на проведення оцінки
державного майна – складу неопалювального КЕС (за ГП літ. М) за адресою: пров.
Курортний, 44, смт Нові Санжари, Полтавська обл., що обліковується на балансі Медичного центру «Нові Санжари» Національної гвардії України. Вартість виконаних робіт – 1350,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – Українську універсальну біржу на проведення оцінки державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: просп. Першотравневий, 24, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського національного
технічного університету імені Юрія Кондратюка. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Вартість виконаних робіт – 1230,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5
календарних днів;
нежитлового приміщення площею 175,0 м2 за адресою: вул. Гоголя, 25, м. Полтава, що обліковується на балансі ДП «Державний проектний інститут містобудування
«Міськбудпроект». Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
нежитлової будівлі площею 156,6 м2 за адресою: вул. Євгена Гребінки, 51, м. Гребінка, Полтавська обл., що обліковується на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації України в Полтавській області. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1380,00 грн, строк виконання робіт по
об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Запорізькій області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 21.09.2017

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
нежитлового приміщення V (у складі частин з №1 до № 9 включно) загальною площею
100,8 м2 першого поверху будівлі гуртожитку (літ. А-3). Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Запоріжжя, вул. Військбуд, 87. Балансоутримувач майна: Новомосковська
філія Концерну «Військторгсервіс». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 950 грн, строк
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
2. ПП «Оціночна група «Аналітик» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
державного нерухомого майна загальною площею 273,4 м2, а саме: вбудованого в
перший поверх головного корпусу з поліклінікою (літер «Ж-2», «Ж1-3») нежитлового приміщення № 1-28 площею 37,6 м2; вбудованих в перший поверх харчоблоку з
підземною галереєю (літера З-1) нежитлових приміщень з № 26 до № 40 включно,
№ 47, № 48 площею 235,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., м.
Енергодар, просп. Будівельників, 33. Балансоутримувач майна: Державний заклад
«Спеціалізована медико-санітарна частина № 1» Міністерства охорони здоров’я
України (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34247637). Вартість виконання робіт з
оцінки – 4 000,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати
підписання договору.
3. ТОВ «Всеукраїнська експертна група» на виконання робіт з оцінки об’єкта
оренди: вбудованих в перший поверх чотириповерхової будівлі (літера А-4) нежитлових приміщень № 36, 37 загальною площею 34,8 м2. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 69057, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 129а. Балансоутримувач майна:
Запорізька філія (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04653165) державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04653199). Вартість виконання
робіт з оцінки – 4 010,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні від
дати підписання договору.
4. ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди, а саме: вбудованих в перший поверх гуртожитку (літ. А-9) нежитлових приміщень № 26, з № 28 до
№ 32 включно, які переведені розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 12.02.2010 № 34 із жилого фонду в нежилий, загальною площею
132,6 м2. Балансоутримувач майна: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 50. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 600,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 200-42-34

Продаж об’єктів групи А

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ ЗА КОНКУРСОМ З ВІДКРИТІСТЮ ПРОПОНУВАННЯ ЦІНИ
ЗА ПРИНЦИПОМ АУКЦІОНУ
ПЕРЕЛІК
об’єктів державної власності групи А,
що підлягають приватизації шляхом продажу за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
(затверджений наказом ФДМУ від 01.03.2018 № 337)

Одеська область
Єдиний майновий комплекс колишнього державного підприємства «Нефон» за адресою: 65078, м. Одеса, вул. Терешкової, 21.

Продаж об’єктів групи Д

Управління продажу об’єктів малої
приватизації, т. 280-42-49

ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ ШЛЯХОМ ПРОДАЖУ НА АУКЦІОНІ
ПЕРЕЛІК
об’єктів незавершеного будівництва державної власності,
що підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні
(затверджений наказом ФДМУ від 05.03.2018 № 360)

Тернопільська область
Очисні споруди в м. Бережани, що перебувають на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації, у складі: адміністративнопобутовий та виробничо-допоміжний корпус з теплим переходом (літ. «А»); споруда решіток (літ. «Б»); котельня (літ. «В»); хлораторна (літ. «Г»); блок фільтрів та виробничодопоміжні приміщення (літ. «Д», «Д’»); блок ємкостей (І); водонапірна башня (ІІ); піскові бункера (ІІІ) за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Лесі Українки,
33; будівля очисних споруд, підвал (літ. «А»); будівля очисних споруд (літ. «Б») за адресою: 47500, Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Січових Стрільців, 73.

КОНКУРСИ З відбору розробників документації із землеустрою
ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ РВ ФДМУ по Рівненській області про підсумки конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, що відбувся 01.03.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Землемір» визнано переможцем конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою
щодо відведення земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт державної власності групи А – будівля кузні загальною площею 78,2 м2 разом із земельною ділянкою, за адресою: 34700, Рівненська обл., Корецький р-н, м. Корець, вул. Київська, 200.

Над номером працювали:
О. В. Царуліца (видавнича підготовка)
Т. М. Утеченко (дополіграфічна підготовка)
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