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зАсНОВАНО У ВеРесНІ 1993 РОкУ

11 квітня 2018 року

ОФІЦІйНе ВиДАННЯ ФДМУ
Управління орендних відносин,
т. 200-34-39

орЕНда
оÃолоØÅння про провÅдÅння конкурсів нÀ прÀво орÅнди мÀÉнÀ
ІНФОРМАЦІЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ ФДМУ

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО зАкАРпАтськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
з ВикОРистАННЯМ ВІДкРитОстІ пРОпОНУВАННЯ РОзМІРУ ОРеНДНОї
плАти зА пРиНЦипОМ АУкЦІОНУ НА пРАВО ОРеНДи ДеРжАВНОгО МАйНА

Назва та місцезнаходження органу, що проводить конкурс: РВ ФДМУ по Закарпатській області,
88000, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60.
 Назва об’єкта та місцезнаходження: вбудоване приміщення (поз. 20) площею 15,2 м2 в споруді для контролю вантажного транспорту (літ. Б) за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський
р-н, с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1.
Балансоутримувач: Державна фіскальна служба України та в оперативному управлінні Закарпатської митниці ДФС.
Орган управління майном – Державна фіскальна служба України.
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою за базовий місяць оренди – лютий 2018 року, що становить
4 266,72 грн (без ПДВ); у подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції
з урахуванням чинного законодавства; сплата гарантійного внеску в розмірі шести стартових орендних
плат – 25 600,32 грн (без ПДВ). Реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – РВ ФДМУ по Закарпатській області, код за ЄДРПОУ 22111310, р/р № 37316006018418,
МФО 820172, банк ДКСУ у м. Київ; призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі в конкурсі на
право оренди державного нерухомого майна площею 15,2 м2); ефективне використання орендованого
майна відповідно до мети використання: здійснення митно-брокерської діяльності; термін дії договору
оренди – 2 роки 11 місяців; компенсація переможцем конкурсу витрат, пов’язаних з проведенням незалежної оцінки об’єкта оренди, протягом 5 робочих днів після дати укладення договору оренди; переможець
конкурсу або уповноважена ним особа після отримання проекту договору оренди протягом 5 робочих днів
особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди; протягом місяця після підписання
договору оренди внести завдаток у розмірі місячної орендної плати; своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату (щомісяця не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним місяцем); продовження
терміну дії договору оренди нерухомого майна здійснюється згідно з чинним законодавством; страхування орендованого майна; право орендодавця здійснювати контроль за станом, цільовим використанням
об’єкта оренди; своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонту
орендованого майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого
майна і не тягне за собою зобов’язання орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень; здійснювати
витрати, пов’язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання договору укласти з балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна, надання комунальних послуг орендарю або безпосередньо з
організаціями, що надають відповідні послуги; нести відповідальність за дотримання правил експлуатації
інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії на орендованому майні згідно із законодавством; майно
передається в оренду без права викупу орендарем та передачі в суборенду.
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 пропорцій, визначених Методикою розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786.
У разі якщо претендента не допущено до участі у конкурсі гарантійний внесок підлягає поверненню
протягом десяти календарних днів з дня затвердження списку учасників.
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: у разі
непідписання переможцем конкурсу протоколу відкритого засідання конкурсної комісії; якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку для їх подання; у разі порушення переможцем
конкурсу строку підписання договору оренди.
У конкурсі не можуть приймати участь особи, щодо яких були застосовані санкції відповідно до законодавства.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом
аукціону буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після дати опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» в РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою:
м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, контактний телефон 61-21-50.
У разі якщо вказаний строк припадає на вихідний або святковий день, то конкурс буде проведено
на наступний робочий день о 10.00.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про 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; інформацію про відсутність застосування санкцій відповідно до законодавства (у
довільній формі за підписом керівника);
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.
Документи (крім пропозиції щодо розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься
учасником конкурсу в день проведення конкурсу) подаються у запечатаному конверті з надписом «На
конкурс» з відбитком печатки претендента (за наявності) із зазначенням об’єкта оренди.
Кінцевий строк приймання пропозицій та документів від претендентів на участь у конкурсі – за три
робочих дні до дати проведення конкурсу.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного
майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО ОДеськІй ОблАстІ пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
НА пРАВО УклАДеННЯ ДОгОВОРУ ОРеНДи НеРУхОМОгО
ДеРжАВНОгО МАйНА

 1. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «Адміністрація морських
портів України», орган управління – Міністерство інфраструктури України.
Назва об’єкта оренди: нежитлові приміщення першого поверху адміністративного корпусу
«А» на території транзитно-вантажного термінала (інв. № 060387, реєстровий № 38727770.10.
АААиГА549) загальною площею 32,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Андрієвського, буд. 2.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 456 472,00 грн (чотириста п’ятдесят шість тисяч
чотириста сімдесят дві гривні 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць становить 6 847,08 грн (шість тисяч вісімсот сорок сім гривень 08 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення офіса; строк оренди – 2 (два)
роки 11 (одинадцять) місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних
плат – 41 082,48 грн (без урахування ПДВ) на банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області; код 20984091; рахунок № 37318033000044; МФО 820172 в Державній казначейській службі України,
м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного
нерухомого майна площею 32,80 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору
оренди плати не менш як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється
учасниками з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення оренд-

ної плати до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за
звітним, з урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю
та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням;
забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення
заходів протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством; постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати
податку на землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта
оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат
на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової
орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту його
отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір оренди
укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній платі,
але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У разі
порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний внесок
не повертається та перераховується до Державного бюджету України. 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.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання,
сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
 2. Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області проводить конкурс на право укладення договору оренди державного нерухомого майна, яке обліковується на балансі ДП «Адміністрація морських
портів України», орган управління – Міністерство інфраструктури України.
Назва об’єкта оренди: нежитлове приміщення першого рівня будівлі морського вокзалу (інв.
№ 073000, реєстровий № 38727770.10.АААиГА987) загальною площею 66,72 м2.
Місцезнаходження об’єкта оренди: м. Одеса, вул. Приморська, 6.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою: 1 295 700,00 грн (один мільйон двісті дев’яносто
п’ять тисяч сімсот гривень 00 коп.) (без ПДВ).
Стартова орендна плата за базовий місяць становить 19 435,50 грн (дев’ятнадцять тисяч
чотириста тридцять п’ять гривень 50 коп.) (без ПДВ).
Основні умови конкурсу:
найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта оренди порівняно зі стартовою орендною платою; мета використання: розміщення торговельного об’єкта з продажу
непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів; строк оренди – 2 (два) роки 11 (одинадцять)
місяців; сплата гарантійного внеску, який становить 6 (шість) стартових орендних плат – 116 613,00 грн
(без урахування ПДВ) на банківські реквізити: одержувач: РВ ФДМУ по Одеській області; код 20984091;
рахунок № 37318033000044; МФО 820172 в Державній казначейській службі України, м. Київ. Призначення платежу: «Гарантійний внесок для участі у конкурсі на право оренди державного нерухомого майна площею 66,72 м2»; внесення протягом 10 робочих днів від дати укладення договору оренди плати
не менше як за шість місяців; конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру
орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу
та зобов’язаннями учасника конкурсу. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками
з кроком 10 % від початкової орендної плати; своєчасне і в повному обсязі внесення орендної плати
до державного бюджету та балансоутримувачу (щомісяця до 12 числа місяця, наступного за звітним, з
урахуванням індексу інфляції), надання орендарем копій платіжних документів орендодавцю та балансоутримувачу; належне утримання та використання об’єкта оренди за цільовим призначенням; забезпечення збереження орендованого майна, запобігання його пошкодженню і псуванню, здійснення заходів
протипожежної безпеки; страхування об’єкта оренди протягом 15 днів з моменту укладення договору
оренди на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про незалежну оцінку, на користь балансоутримувача в порядку, визначеному чинним законодавством. Постійно поновлювати договір страхування
таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застраховане; укладення з балансоутримувачем договору на утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, витрат зі сплати
податку за землю протягом 15 робочих днів з дати укладення договору; зобов’язання орендаря у разі
припинення або розірвання договору повернути об’єкт оренди балансоутримувачу у належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати балансоутримувачу збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) об’єкта
оренди з вини орендаря; заборона суборенди та приватизації; компенсація переможцем конкурсу витрат
на здійснення звіту про незалежну оцінку об’єкта оренди, яка була підставою для визначення стартової орендної плати, протягом 10 днів з моменту повідомлення про переможця конкурсу; переможець
конкурсу зобов’язаний підписати договір оренди з орендодавцем протягом 5 робочих днів з моменту
його отримання, а у разі його відмови від укладення договору оренди (протягом 5 робочих днів) договір
оренди укладається з учасником конкурсу, який останній відмовився від надання пропозицій по орендній
платі, але погодився укласти договір оренди з урахуванням своєї останньої пропозиції орендної плати. У
разі порушення переможцем конкурсу строку підписання договору оренди сплачений ним гарантійний
внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
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.
У випадку відкликання претендентом поданих матеріалів після останнього дня строку для їх подання
сплачений гарантійний внесок не повертається та перераховується до Державного бюджету України.
Основним критерієм визначення переможцем є найбільший розмір орендної плати у разі
обов’язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.
Конкурс буде проведено о 10.00 на 11-й календарний день після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» у РВ ФДМУ по Одеській області за адресою: м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15, 5-й поверх, кімн. 503.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд комісії такі матеріали (для об’єктів 1 – 2):
заяву про участь у конкурсі та документи, зазначені в інформації про конкурс; документи, які підтверджують сплату гарантійного внеску; відомості про претендента; пропозиції щодо виконання умов
конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція стосовно якого вноситься претендентом в день проведення конкурсу; інформацію про засоби зв’язку з ним, у т. ч. банківські реквізити;
відомості про претендента – юридичну особу: 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;
відомості про претендента – фізичну особу: копію документа, що посвідчує особу, або належним чином оформлену довіреність; завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного
реєстру фізичних осіб – підприємців; завірену належним чином копію декларації про доходи або звіту
суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку.
Пропозиції претендентів мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в інформації про конкурс,
та чинному законодавству.
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Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали претендентів подаються до регіонального відділення у конвертах з написом «На конкурс»
з відбитком печатки претендента.
Заяви на участь у конкурсі з матеріалами приймаються з дати опублікування оголошення за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11-й поверх, кімн. 1113,
щодня з 9.00 до 16.00, по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 15.00.
Кінцевий строк приймання пропозицій від претендентів (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу) – не більш ніж за три
робочих дні до дати проведення конкурсу, до 16.00.
Допущені для участі у конкурсі претенденти або уповноважені особи претендентів
подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація конкурсних пропозицій щодо розміру
орендної плати завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
Ознайомитися з об’єктами оренди можна в робочі дні за місцем їх розташування.
Додаткову інформацію можна отримати у РВ ФДМУ по Одеській області за тел.:
731-40-59, 731-50-38.

ПІДСУМКИ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ пО хАРкІВськІй ОблАстІ пРО пІДсУМки кОНкУРсУ
НА пРАВО ОРеНДи НеРУхОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА,
щО ВІДбУВсЯ 27.03.2018

1. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – одноповерхової
будівлі котельні з підвалом, інв. № 51000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ237, літ.
Е-1, загальною площею 152,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», з єдиним претендентом,
що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ТОВ «АВТОРАЙ ПЛЮС».
2. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – нежитлового
приміщення – кімн. № 1 на 1-му поверсі 2-поверхової будівлі майстерні (цех № 1), інв.
№ 89000, реєстровий № 33689922.37.ААААЕЖ239, літ. А-2, загальною площею 114,6 м2
за адресою: м. Харків, вул. Переможців, 6а, що перебуває на балансі «Східної» філії Концерну «Військторгсервіс», з єдиним претендентом, що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його проведення, – ПП «СЕРЖ».
3. За результатами засідання конкурсної комісії прийнято рішення щодо укладення
РВ ФДМУ по Харківській області договору оренди державного майна – частини холу
на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі тенісних кортів, інв. № 103100075, загальною
площею 7,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, що перебуває на балансі
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, з єдиним претендентом,
що взяв участь у конкурсі та пропозиції якого відповідають оголошеним умовам його
проведення, – ФОП Свашенко П. П.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРЕНДУ ДЕРЖАВНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

(відповідно до наказу ФДМУ № 30 від 15.01.08)
ІНФОРМАЦІЯ
Дк «ЯДеРНе пАлиВО» пРО пРОВеДеННЯ кОНкУРсУ
з ВикОРистАННЯМ ВІДкРитОстІ пРОпОНУВАННЯ РОзМІРУ
ОРеНДНОї плАти зА пРиНЦипОМ АУкЦІОНУ НА пРАВО
ОРеНДи НеРУхОМОгО ДеРжАВНОгО МАйНА

 Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження: державне нерухоме майно –
нежитлові приміщення загальною площею 97,0 м2 на шостому поверсі адміністративної будівлі, реєстровий номер майна 36282830.1.ДЮФиЖБ004, що перебуває
на балансі Державного концерну «Ядерне паливо», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,

34; будинок, приміщення якого здаються в оренду, наказом Управління охорони пам’яток
історії, культури та історичного середовища від 18.03.1999 № 16 занесений до переліку
щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва. Будинок розташовується на
території пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» (наказ Міністерства культури України від 14.08.2013 № 757, охоронний № 927-Кв).
Ринкова вартість об’єкта оренди згідно зі звітом про незалежну оцінку на
31.12.2017 становить 2 943 610 грн без урахування ПДВ.
Орган, уповноважений управляти об’єктом оренди, – Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України.
У подальшому орендна плата підлягає коригуванню на щомісячні індекси інфляції.
Основні умови конкурсу:
стартова плата за базовий місяць оренди – лютий 2018 р. становить
45 219,81 грн без урахування ПДВ; мета використання: розміщення офіса (орендна ставка 18 %); сплата гарантійного внеску (розмір гарантійного внеску становить
шість стартових орендних плат – 271 318,86 грн без ПДВ). Гарантійний внесок повинен бути здійснений шляхом перерахування коштів на визначений в інформації про
конкурс рахунок або шляхом надання банківської гарантії згідно з постановою КМУ від
31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди
державного майна» (далі – Порядок проведення конкурсу); реквізити рахунка та призначення платежу (для сплати гарантійного внеску): одержувач – Державний концерн
«Ядерне паливо»; рахунок одержувача № 26002434188; код одержувача 36282830; банк
одержувача – АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві; код банку одержувача 380805;
призначення платежу – гарантійний внесок від (назва учасника конкурсу) для участі в
конкурсі на право оренди нерухомого майна – нежитлових приміщень площею 97,0 м2
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 34, без ПДВ; найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання зазначеного об’єкта оренди порівняно
зі встановленою на торгах платою є початковою орендною платою; ефективне використання об’єкта оренди відповідно до його цільового призначення та умов договору
оренди; строк оренди – 2 роки 11 місяців; орендну плату перераховувати до державного бюджету та орендодавцю у співвідношенні 30 % до 70 % відповідно (щомісяця не
пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним) з урахуванням щомісячного індексу
інфляції; заборона приватизації, суборенди та переходу права власності на орендоване майно до третіх осіб; забезпечити збереження орендованого майна – щойно виявленого об’єкта культурної спадщини (за видом – архітектура) відповідно до вимог
Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронного договору,
укладеного між орендодавцем та Управлінням охорони культурної спадщини Київської
міської державної адміністрації від 24.06.2015 № 3156, запобігати його пошкодженню
і псуванню, утримувати майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та
правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно в належному стані,
не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки; своєчасно здійснювати за
власний рахунок поточний ремонт орендованого майна з обов’язковим дотриманням
вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини»; вартість поліпшень орендованого майна, здійснених орендарем як за згодою так і без згоди орендодавця, які
не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає, ці поліпшення
визнаються власністю держави; компенсація переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів після укладення договору оренди витрат, пов’язаних з проведенням
незалежної оцінки об’єкта оренди (за наявності підтвердних документів); протягом 15
робочих днів після підписання договору оренди укласти з орендодавцем, як балансоутримувачем орендованого майна договір про відшкодування витрат орендодавця на
утримання орендованого майна та надання комунальних послуг орендарю, в якому
обов’язково передбачити відшкодування витрат з плати за користування земельною
ділянкою; протягом місяця після укладення договору оренди застрахувати орендоване
майно на суму, не меншу ніж його вартість за звітом про оцінку майна (франшиза безумовна – 0 %), на користь орендодавця як балансоутримувача, і протягом 5 днів після
страхування надати орендодавцю копії страхового поліса і платіжного доручення про
сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином,
щоб увесь строк оренди майно було застрахованим; на момент укладення договору
оренди переможець конкурсу зобов’язаний надати узгоджений висновок, підписаний
між орендодавцем та переможцем конкурсу щодо стану майна; переможець конкурсу
(або уповноважена ним особа) після отримання проекту договору оренди протягом 5
робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди; у
разі відмови від укладення або непідписання у встановлений термін договору оренди
державного нерухомого майна переможець конкурсу сплачує штраф у розмірі подвій-

ної орендної плати, визначеної за результатами конкурсу, у співвідношенні 30 % – до
державного бюджету та 70 % – орендодавцю; у разі невиконання обов’язку щодо повернення майна орендодавець має право вимагати від орендаря сплати неустойки
у розмірі подвійної щомісячної орендної плати за користування майном за весь час
прострочення до підписання акта приймання-передавання (повернення), який підтверджує фактичне повернення орендованого майна; сплачений гарантійний внесок
не повертається якщо матеріали відкликані претендентом після останнього дня строку
для їх подання; у разі порушення переможцем конкурсу строку, зазначеного у пункті 30
Порядку проведення конкурсу, сплачений ним гарантійний внесок не повертається; у
разі укладення договору оренди гарантійний внесок переможця конкурсу зараховується в рахунок майбутніх платежів з орендної плати та перераховується до державного
бюджету і орендодавцю у співвідношенні 30 % – до державного бюджету та 70 % – орендодавцю; гарантійні внески протягом семи робочих днів з дати укладення договору
оренди повертаються всім учасникам конкурсу, крім переможця конкурсу та осіб, яким
гарантійний внесок не повертається згідно з вимогами Порядку проведення конкурсу;
у разі, якщо претендента не допущено до участі в конкурсі, гарантійний внесок, який
визначений абзацом 5 пункту 4 Порядку проведення конкурсу, підлягає поверненню
протягом 10 календарних днів з дня затвердження списку учасників; у разі скасування
конкурсу гарантійні внески повертаються всім учасникам конкурсу.
Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу. Основним критерієм визначення
переможця є найбільша орендна плата при обов’язковому забезпеченні виконання
інших умов конкурсу. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком 2 % від початкової плати торгів.
Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
заяву про участь у конкурсі; 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; документи, які підтверджують гарантійний внесок; письмову згоду претендента щодо виконання умов охоронного договору; інформацію про відсутність застосування до претендента санкцій
відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника);
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.
Конкурс буде проведено об 11.00 на 15-й календарний день після дати
опублікування цієї інформації у газеті «Відомості приватизації» за адресою:
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, Державний концерн «ядерне паливо»,
каб. 507.
Кінцевий термін приймання документів на конкурс – за 3 робочих дні до дати
проведення конкурсу до 17.00 останнього дня (кабінет 507). Заява з документами
на участь у конкурсі приймається у конверті з написом «На конкурс», із зазначенням
назви учасника конкурсу та об’єкта оренди (адреса, площа), щодня з 9.00 до 17.30,
по п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.15 за адресою: 01001, м. Київ,
вул. Хрещатик, 34, Державний концерн «Ядерне паливо», каб. 507.
Допущені для участі у конкурсі учасники конкурсу або уповноважені особи учасників
конкурсу подають конкурсну пропозицію щодо розміру орендної плати за базовий місяць оренди в запечатаному непрозорому конверті на відкритому засіданні конкурсної
комісії за участю учасників конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу завершується за
10 хвилин до початку проведення конкурсу (каб. 507). Конкурс проводиться відповідно
до Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого
постановою КМУ від 31.08.2011 № 906 (зі змінами).
Ознайомитися з об’єктом оренди можна в робочі дні щодня з 9.00 до 17.30, по
п’ятницях та передсвяткових днях – з 9.00 до 16.15 за місцем його розташування.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у Державному
концерні «Ядерне паливо» за тел. (044) 224-57-70.

оÃолоØÅння про нÀмір пÅрÅдÀти дÅрÆÀвнÅ мÀÉно в орÅнду
ОГОЛОшення ОРенДОДАВця – РВ ФДМУ ПО ДОнецЬКІЙ 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

найменування

1 Міністерство енергетики та вугільної 34032208, ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1», 85670, Донепромисловості України
цька обл., м. Вугледар, вул. Магістральна, 4, тел. (0622) 343-81-42

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незамісцезнаходження
площа, м2
лежною оцінкою, грн
34032208.1. УЮИХЮЕ614 Донецька обл., м. Вугледар,
302,8
655 800,00
вул. Шахтарська,16а
реєстровий номер майна

Нежитлові вбудовані приміщення 1-го та 2-го
поверхів адміністративного будинку з ґанком

максимально можливий
строк оренди
2 роки 360 днів

мета використання
Розміщення організації (інше використання нерухомого майна)

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1, РВ ФДМУ по Донецькій 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)

1 Державна служба статистики України
2 Державна казначейська
служба України
3 Міністерство освіти
і науки України
4 Міністерство соціальної
політики України

02360412, Головне управління статистики у Житомирській області, 10003, м. Житомир,
вул. Сціборського, 6а, тел. 22-47-56
38015379, Управління державної казначейської служби України у Радомишльському районі Житомирської області, 12201, м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а, тел. (0412) 4-50-34
00493681, Житомирський національний агроекологічний університет, 10008, м. Житомир, бульв. Старий, 7, тел. (0412) 22-85-97
20406247, Новоград-Волинський міський центр зайнятості, 11700, Житомирська обл.,
м. Новоград-Волинський, вул. Замкова, 7, тел. (04141) 2-00-26

найменування

реєстровий номер майна

Нежитлові приміщення на 1-му поверсі будівлі

АААДЕЕ887

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за незалежмісцезнаходження
площа, м2
ною оцінкою без ПДВ, грн
м. Житомир, вул. М. Сцібор76,7
211 429,00
ського, 6а
м. Радомишль, вул. 9 Січня, 2а
14,7
31 129,00

Нежитлове приміщення на 1-му поверсі будівлі 38015379.1.АААГБГ674
(літ. А-2)
Частина нежитлового приміщення вестибуля
00493681.1.БЕШСНП6135 м. Житомир, Старий бульвар, 7
навчального корпусу № 2 (літ. А′)
Нежитлові приміщення гаража № 26
20406247.1.СЧРСЦНО17 Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Шевченка,16

максимально можлимета використання
вий строк оренди
До 3 років
Надання поліграфічних послуг
2 роки 364 дні

6,0

38 964,00

До 3 років

24,5

27 171,00

2 роки 364 дні

Надання побутових послуг (перукарські
та манікюр)
Організація торгівлі продовольчими товарами, крім товарів підакцизної групи
Зберігання автомобіля

Заяви про оренду зазначених об’єктів 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
Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою без ПДВ, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
1 Міністерство інфра- 20572069, ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 08300, Приміщення № 7 на 1-му поверсі
–
Київська обл., Міжнародний аеропорт
3,6
328 600,00
2 роки 11 місяців
Розміщення пункту для організації
структури України
м. Бориспіль-7, тел. (044) 281-74-96
пасажирського термінала «D»
«Бориспіль», м. Бориспіль-7
автобусних пасажирських перевезень
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 КІРОВОГРАДСЬКІЙ 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 Керуючий санацією державного підприємства «Дирекція Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд»

найменування

04853709, Державне підприємство «Дирекція Криворізького гірничоЧастина даху будівлі молодіжного центру «Червона калина» (кінотеатр на
збагачувального комбінату окислених руд», 28500, Кіровоградська обл.,
800 місць в м. Долинська); частина ґанку бокового входу будівлі молодіжм. Долинська, проммайданчик ДП «Дирекція КГЗКОР», тел. (05234) 5-19-41 ного центру «Червона калина» (кінотеатр на 800 місць в м. Долинська)

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий
загальна вартість майна за неза- максимально можлимісцезнаходження
мета використання
номер майна
площа, м2 лежною оцінкою, грн
вий строк оренди
–
Кіровоградська обл., м. До70,0;
213 201,00;
2 роки 11 місяців Розміщення: антено-мачтової
линська, вул. Соборності
12,0
206 076,00
споруди; базової станції
України (Леніна), 44
стільникового зв’язку

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

ОГОЛОшення ОРенДОДАВця – РВ ФДМУ ПО ЛУГАнСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу управління
з/п
1

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

Міністерство внутрішніх 40112343, Регіональний сервісний центр МВС в Луганській області, 93400, Луганська обл.,
справ України
м. Сєверодонецьк, вул. Б. Ліщіни, 37н, тел. (06452) 4-50-55

найменування
Частина приміщення нежитлової
будівлі (інв. № 101310002)

реєстровий номер майна
–

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна вартість майна за неза- максимально можливий
мета використання
площа, м2
лежною оцінкою, грн
строк оренди
Луганська обл., м. Старобільськ,
2,0
5 900,00
2 роки 11 місяців
Розміщення банківського обладнання, а саме:
вул. Старотаганрогська, 107а
станом на 28.02.2018
інформаційно-платіжного термінала (ІПТ)
місцезнаходження

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Відомості приватизації» за адресою: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, бульв. Дружби Народів, 32а, РВ ФДМУ по Луганській
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 ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса,
контактний телефон)
1 Міністерство обо- 37515252, Філія «Львівський проектний інститут» ДП МОУ
рони України
«Центральний проектний інститут», 79005, м. Львів,
вул. І. Франка, 61, тел. (032) 276-23-85
2 Міністерство осві- 02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів,
ти і науки України вул. С. Бандери,12, тел. (032) 237-49-93

№
з/п

Назва органу
управління

3

Міністерство осві- 02071010, НУ «Львівська політехніка», 79013, м. Львів,
ти і науки України вул. С. Бандери,12, тел.(032) 237-49-93

4

Національна поліція України

40108833, Головне управління Національної поліції у Львівській області, 79007, м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3

реєстровий
місцезнаходження
номер майна
07989865.1. м. Львів,
вул. І. Франка, 61

найменування
Нежитлове приміщення № 141 на 3-му поверсі
будівлі
Вбудоване нежитлове приміщення на 1-му поверсі
будівлі навчального корпусу ВСП Технологічного
коледжу НУ «Львівська політехніка»
Вбудоване нежитлове приміщення на 1-му поверсі
будівлі навчального корпусу ВСП Технологічного
коледжу НУ «Львівська політехніка»
Частина даху будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна
вартість майна за не- максимально можплоща, м2 залежною оцінкою, грн ливий строк оренди
16,2
265 700,00
2 роки 364 дні
Розміщення офіса
станом на 31.01.2018

Інформація
відсутня

м. Львів, вул. Демянська, 15

3,8

58 710,00
станом на 31.12.2017

2 роки 364 дні

Інформація
відсутня

м. Львів, вул.Кульчицької, 2

4,4

59 530,00
станом на 31.12.2017

2 роки 364 дні

–

м. Львів, вул. Виговського, 45а

47,0

308 800,00
станом на 31.01.2018

2 роки 364 дні

мета використання

Розміщення: 2,0 м2 – ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з ксерокопіювання
документів; 1,8 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів
Розміщення: 2,4 м2 – ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг з ксерокопіювання
документів; 2,0 м2 – розміщення торговельного об’єкта з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, що призначаються для навчальних закладів
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету

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 ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Державна казначейська 37464450, УДК СУ У Новосанжарському районі Полтавської області, пл. Перемоги, 11, Гараж
служба України
смт Нові Санжари, Полтавська обл., 39300, тел. (05344) 3-36-79

реєстровий номер майна
місцезнаходження
37464450.1.АААГБГ910 пл. Перемоги, 11, смт Нові Санжари, Полтавська обл.

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загальна площа, м2
вартість майна за незалежною оцінкою, грн
44,4
22 200,00

максимально можливий строк оренди
2 роки 11 місяців

мета використання
Гараж

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 4-й поверх, кімн. 415. 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».

11 квітня 2018 року

№ 29-30 (1153-1154)

3

відомості
приватизації

Продовження таблиці

Оголошення орендодавця – РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ 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)

реєстровий номер
майна

найменування

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
загаль- вартість майна максимально
на пло- за незалежною можливий
мета використання
ща, м2 оцінкою, грн строк оренди
м. Харків, вул. Цілиноград24,5
77 592,00
1 рік
Розміщення будинкової розподільчої мережі – частини телекомунікаційної мережі доступу
ська, 50б
між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначеної для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях
(кімнатах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету
м. Харків, вул. Цілиноградська, 28 24,6
80 344,00
1 рік
Розміщення будинкової розподільчої мережі – частини телекомунікаційної мережі доступу
між кабельним вводом будинку та пунктами закінчення телекомунікаційної мережі, призначеної для забезпечення споживачів телекомунікаційними послугами в окремих приміщеннях
(кімнатах) будинку, у тому числі доступу до Інтернету
м. Харків, просп. Ювілейний, 48/1 119,6
668 000,00
2 роки
Розміщення кафе, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи
11 місяців
місцезнаходження

1 Міністерство
освіти і науки
України

01566330, Харківський державний університет харчування та
торгівлі, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, тел. (057)
337-85-35

Частина внутрішніх стін з 1-го до 9-го поверху 9-поверхової
будівлі гуртожитку, інв. № 10300005, літ. А-9

–

2 Міністерство
освіти і науки
України

01566330, Харківський державний університет харчування та
торгівлі, 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, тел. (057)
337-85-35

Частина внутрішніх стін з 1-го до 5-го поверху 5-поверхової
будівлі гуртожитку, інв. № 10300001, літ. А-5

–

3 Міністерство
освіти і науки
України
4 Міністерство
освіти і науки
України
5 Міністерство
соціальної політики України
6 Міністерство
освіти і науки
України
7 Міністерство
освіти і науки
України
8 Міністерство
освіти і науки
України

00493741, Харківський національний технічний університет
сільського господарства ім. Петра Василенка, 61002, м. Харків,
вул. Алчевських, 44, тел. (057) 700-38-88
00493764, ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, 62483, Харківська обл.,
Харківський р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ,
тел. (057) 709-03-00
21247874, Куп’янський міськрайцентр зайнятості, 63700,
Харківська обл., м. Куп’янськ, пров. Куп’янський, 4, тел. (057)
425-64-91
25462474, ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області», 61121, м. Харків,
вул. Владислава Зубенка, 39, тел. (057) 365-10-47
02071197, Харківський національний університет радіоелектроніки, 61166, м. Харків, просп. Науки, 14, тел. (057) 702-10-16

Нежитлові приміщення – кімн. № 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
–
66 на 1-му поверсі 9-поверхової адміністративної будівлігуртожитку, літ. за техпаспортом А-9, інв. № 103289640
Частина холу на 2-му поверсі 4-поверхового учбового
55
Харківська обл., Харківський р-н,
корпусу № 2, інв. № 1030019 (2,0 м2) та на 2-му поверсі
56
с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
4-поверхового учбового корпусу № 3, інв. №1030021 (3 м2)
Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 9 на 1-му поверсі
21247874.1.ЮФШЛОЖ007 Харківська обл., м. Куп’янськ,
одноповерхової адміністративної будівлі, інв. № 10310024,
вул. Харківська, 2
літ. А
Нежитлові приміщення – кімн. № 101,103 на 2-му поверсі
–
м. Харків, вул. Владислав Зу2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень,
бенка, 39
інв. № 1030001, літ. А-2-4
Нежитлове приміщення – кімн. № 13 на 1-му поверсі
–
м. Харків, просп. Науки, 14
6-поверхової будівлі учбового корпусу И, літ. И-6, інв.
№ 70994
Нежитлове приміщення – кімн. № 3-10 на 3-му поверсі
–
м. Харків, вул. Багалія, 13
4-поверхової частини нежитлової будівлі навчальноадміністративного корпусу, пам’ятка архітектури, літ. А-4,
інв. № 10131000042
Нежитлове приміщення – кімн. № 0-1 у підвалі
–
м. Харків, вул. Багалія, 13
4-поверхової частини будівлі навчально-адміністративного
корпусу, пам’ятка архітектури, літ. А-4, інв. № 10131000042
Нежитлове приміщення – кімн. № 0-2 у підвалі
–
м. Харків, вул. Багалія, 13
4-поверхової частини будівлі навчально-адміністративного
корпусу, пам’ятка архітектури, літ. А-4, інв. № 10131000042
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3 одноповерхової
–
Харківська обл., Дергачівський
будівлі складу, літ. за техпаспортом «М-1», інв. № 1137
р-н, с. Подвірки, вул. Макаренка, 1
Нежитлові приміщення – кімн. № 1, 2, 3, 4 на 1-му поЖМТДПЕ173
м. Харків, Григорія Рудика, 8
версі одноповерхової виробничої будівлі, інв. № 99159
(корпус № 69)

02071180, Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
тел. (057) 707-66-00

9 Міністерство
освіти і науки
України
10 Міністерство
освіти і науки
України
11 Міністерство
юстиції України

02071180, Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
тел. (057) 707-66-00
02071180, Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,
тел. (057) 707-66-00
08564570, Державна установа «Курязька виховна колонія імені
А. С. Макаренка», 62371, Харківська обл., Дергачівський р-н,
с. Подвірки, вул. Макаренка, 1, тел. (057) 783-79-46
12 Державне кос- 14308730, ДНВП «Об’єднання Комунар», 61070, м. Харків,
мічне агентство вул. Григорія Рудика, 8, тел. (057) 707-01-72
України

Розміщення: торговельного об’єкта з продажу непродовольчих товарів (S=1,0 м2); торговельного
об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи (S=2,0 м2); розміщення
кавового апарата (S=1,5 м2); надання комп’ютерних послуг і цифрового друку (S=0,5 м2)
Розміщення ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання
документів

5,0

30 400,00

1 рік

45,6

175 300,00

1 рік

162,0

536 600,00

1 рік

Розміщення цеху з пошиву взуття

5,1

55 700,00

1 рік

Розміщення торговельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної
групи (концептуальна міні-кав’ярня)

31,1

251 200,00

1 рік

Розміщення офіса

14,9

81 400,00

1 рік

Розміщення офіса

10,0

54 600,00

1 рік

Розміщення офіса

618,2

391 600,00

1 рік

Розміщення пилорами із складуванням деревини

208,68

435 700,00

11 місяців

Розміщення ливарні пластмасових виробів

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 – РВ ФДМУ в ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№ Назва органу
Балансоутримувач
з/п
управління
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
найменування
1 Пенсійний фонд 41246218, Олешківське об’єднане управління Пенсійного фонду України Херсонської
Вбудовані нежитлові приміщення
України
області, вул. Пролетарська, 52, м. Олешки, Херсонська обл., 75100, тел. (0542) 2-12-69 в адміністративній будівлі

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
–
75100, Херсонська обл.,
Розміщення пульту спосте28,7
232 595,00
2 роки 11 місяців
м. Олешки, вул. Пролетарька, 52
реження та працівників

Заяви про оренду зазначеного об’єкта приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, РВ ФДМУ в Херсонській області, АРК та м. Севастополі. 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 Черкаській області про намір передати в оренду об’єкти державного майна, щодо яких надійшли заяви
№
з/п

Назва органу управління

1 Черкаська обласна державна адміністрація
2 Державна служба України
з надзвичайних ситуацій

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

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

найменування

23000072, Управління цивільного захисту Черкаської обласної державної адміністрації,
вул. Смілянська, 131/1, м. Черкаси, тел. (0472) 63-89-03
39117736, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, вул. Онопрієнка, 8, м. Черкаси, тел. (0472) 55-09-71

реєстровий номер майна

місцезнаходження

Прохідна складу

–

Частина приміщення фойє
навчального корпусу

–

вул. Польова, 59а, м. Золотоноша, Черкаська обл.
вул. Онопрієнка, 8,
м. Черкаси

загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн

максимально можливий строк оренди

мета використання

33,5

29 800,00

2 роки 364 дні

4,0

21 804,00

2 роки 364 дні

Інше використання нерухомого майна
Розміщення банкомата та термінала самообслуговування

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються протягом десяти робочих днів після опублікування оголошення за адресою: бульв. Шевченка, 205, кімн. 316, 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
№
Назва органу
з/п
управління
1 Державна служба
статистики України
2 Міністерство внут
рішніх справ України
3 Міністерство оборони
України

Балансоутримувач
(код за ЄДРПОУ, назва, юридична адреса, контактний телефон)
02363072, Головне управління статистики у Чернігівській області, 14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 37, тел.: (0462) 67-50-27, 67-50-82
08734598, Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Чернігівській області», 14029, м. Чернігів, просп. Миру, 217, тел.(04622) 5-39-39, 5-65-24
38716088, Філія «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», 17024, Чернігівська обл.,
Козелецький р-н, с-ще Десна, вул. Довженка, 45а, тел. (04646) 4-62-96, 4-68-53

найменування
Частина холу на 1-му поверсі адміністративної будівлі
Нежитлові приміщення будівлі лікарні (з поліклінікою)
Чотири бокси автогаража

Дані про об’єкт, щодо якого надійшла заява про оренду
реєстровий номер майна
місцезнаходження
загальна площа, м2 вартість майна за незалежною оцінкою, грн максимально можливий строк оренди
мета використання
02363072.1. АААДЕЖ440 Чернігівська обл., смт Козелець,
16,1
30 590,00
2 роки 364 дні
Здійснення торгівлі невул. Соборності, 14
продовольчими товарами
08734598.2. РЮОАФА160 м. Чернігів, просп. Миру, 217
141,49
554 463,94
2 роки 364 дні
Для розміщення аптеки,
що реалізує готові ліки
33689922.36. ААААЕВ293 Чернігівська обл., Чернігівський р-н,
164,16
132 143,33
2 роки 364 дні
Для зберігання трансмт Гончарівське, вул. Танкістів, 15
спортних засобів

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».

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: нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 42,95 м2 на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку, що перебувають на
балансі державного навчального закладу «Гущинецьке вище професійне училище».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 22434, Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Гущинці,
вул. Шевченка (колишня Леніна), 114. Мета проведення оцінки: визначення ринкової
вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (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 Іващук А. П. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018:
відновна – 4 102,58 грн, залишкова – 1 639,83 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 13 площею
40,8 м2 на 1-му поверсі двоповерхового навчально-допоміжного корпусу (літ.
Б), що перебуває на балансі Вінницького технічного коледжу. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 91/2. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (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 обласний автоучбовий комбінат». Кількість об’єктів необоротних активів
згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова
залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.03.2018: відновна – 6 922,13
грн; залишкова – 0,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення № 1 – № 8 магазину загальною площею 92,1 м2 на першому поверсі 5-поверхового будинку,
А, що перебувають на балансі Вінницької філії Концерну «Військторгсервіс». Місце
знаходження об’єкта оцінки: Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. 1 Травня,
117. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди. Телефон замовника конкурсу (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 Зацерковна Н. А. Кількість об’єктів необоротних активів згідно
з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 8 приміщень. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів станом на 03.04.2018: відновна – 15 466,70 грн;
залишкова – 5 944,15 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення № 14 площею
8,3 м2 у прим. № 8 на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі адміністративного
корпусу (літ. А1), що перебуває на балансі Державної фіскальної служби України,
користувач – Вінницька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 21027, м. Вінниця,
вул. К. Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії договору оренди.
Телефон замовника конкурсу (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 – ДП «Сервісновидавничий центр». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Балансова залишкова вартість
основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій,
нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 9 558,00 грн, залишкова –
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4 291,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис. грн. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
 5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення
№ 5 площею 5,0 м2 у прим. № 2 у підвалі (літ. п/А1) 3-поверхової будівлі адмі
ністративного корпусу (літ. А1), що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України, користувач – Вінницька об’єднана державна податкова інспекція
Головного управління ДФС у Вінницькій області. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
21027, м. Вінниця, вул. К. Василенка (колишня 30-річчя Перемоги), 21. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою продовження строку дії
договору оренди. Телефон замовника конкурсу (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 – ДП «Сервісно-видавничий центр». Кількість об’єктів необоротних активів згідно з
аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових
фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина приміщення. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів станом на 01.01.2018: відновна – 5 758,00
грн, залишкова – 2 585,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини
будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2,4 тис.
грн. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2018.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650)
(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 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
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк
виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3); підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
за встановленою формою (додаток 4); інформація про претендента (додаток 5).
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація
щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до
виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про
претендента подаються за встановленою в додатках 3-5 до Положення формою.
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 до 17.00 24.04.2018 (включно).
На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкту 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 02.05.2018 о 10.00 у РВ ФДМУ по Вінницькій області
за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Волинській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єкта оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: цех ДСП загальною площею 868,3 м2, балансоутримувач: ДП «Городоцьке лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 44615, Волинська обл., Маневицький р-н, с. Городок, вул. Ветеранів, 3. Мета
проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку

Департамент оцінки майна, майнових прав
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36
розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332) 24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Розмір земельної ділянки, усього: 0,9 га. Місце розташування
земельної ділянки: Маневицький р-н, с. Городок. Цільове призначення земельної ділянки: для ведення лісового господарства. Правовий режим земельної ділянки: право
постійного користування. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018. Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля (виробнича нерухомість) площею
від 800,0 м2 до 1 000 м2. Особа-платник робіт з оцінки: ТзОВ «ВОЛМА».
 2. Найменування об’єкта оцінки: котельня (К-1) загальною площею 478,5 м2,
балансоутримувач: ДП «Цуманське лісове господарство». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 45233, Волинська обл., Ківерцівський р-н, смт Цумань, вул. Незалежності,
124. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди. Телефон (0332)
24-80-24. Телефакс (0332) 24-34-77. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): орієнтовно на 31.03.2018.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 5,9 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: нерухоме майно – окрема будівля (виробнича нерухомість)
площею від 400,0 м2 до 600,0 м2. Особа-платник робіт з оцінки: ТзОВ «ВОЛМА».
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується РВ ФДМУ по Волинській області у разі якщо вартість надання
послуг з незалежної оцінки суб’єкта оцінки менша 200 (двісті) тис. грн.
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 передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна
та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати конкурсну документацію в запечатаному конверті
по кожному об’єкту оцінки окремо, а саме:
1) конкурсну пропозицію, яка подається в запечатаному окремому конверті та
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законодавством, а також строк виконання робіт у
календарних днях, який не повинен перевищувати 5 календарних днів; 2) 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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення). У разі
відсутності досвіду та (або) відсутності хоча б одного з документів, що підтверджують
цей досвід (зокрема, подані копії документів є нечитабельними), бали за відповідними
критеріями не зараховуються; 3) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі
з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі недостовірності, невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання; перевищення
очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки.
Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Волинській області (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9).
Конкурсна комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група з опрацювання документів претендента знаходяться за адресою: м. Луцьк, Київський майдан,
9, каб. 801. Телефон (0332) 24-00-57.
Конкурс відбудеться через 14 днів після опублікування цієї інформації в газеті «Відомості приватизації» о 10.00 у РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9, каб. 801.
Конкурсну документацію слід подавати до сектору організаційно-адміністративного
забезпечення РВ ФДМУ по Волинській області за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9 каб. 807 за чотири робочих дні до опублікованої дати проведення конкурсу
(включно).

11 квітня 2018 року

4

відомості
приватизації

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

 1. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 68,54 м2. Балансоутримувач: ДП «Виробничо-будівельне об’єднання». Адреса: м. Нікополь, просп.
Трубників, 16. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП
Помитій О. Ю. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4
тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 38,8 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 –
ФОП Бобошко В. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 3. Назва об’єкта: частина даху площею 50,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ДНД
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Адреса: м. Дніпро,
вул. В. Липинського, 7. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частина даху.
 4. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 41,7 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗУ». Адреса: м. Дніпро, пл.
Соборна, 2. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП ТК
«ПРАКСІС». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 5. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
7,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 36. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Чубукова С. О. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення та частини будівель.
 6. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
7,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара.
Адреса: м. Дніпро, вул. Козакова, 8. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Чубукова С. О. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 7. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
3,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «Національний гірничий університет». Адреса:
м. Дніпро, просп. Д. Яворницького, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Гаврилко Д. І. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 8. Назва об’єкта: частина даху площею 60,0 м2. Балансоутримувач:
Кам’янський професійний ліцей. Адреса: м. Кам’янске, вул. Лермонтова, 151. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: частина даху.
 9. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 186,6 м2. Балансоутримувач: ДПТНЗ «Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти».
Адреса: м. Дніпро, просп. Праці, 24. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КЗ «Дніпропетровський центр соціально-психологічної
допомоги» Дніпропетровської обласної ради. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 10. Назва об’єкта: частина даху площею 18,0 м2. Балансоутримувач: 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 «Лайфселл». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: частина даху.
 11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 144,1 м2. Балансоутримувач: ДП «Криворізький державний цирк». Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Соборності, 37. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ
«Джерело». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 12. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 613,14 м2.
Балансоутримувач: ДП «Державний інститут по проектуванню підприємств гірничорудної промисловості «Кривбаспроект». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 40.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Метінвест
Інжиніринг». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 13. Назва об’єкта: майданчик площею 270,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровське міжрайонне управління водного господарства. Адреса: Дніпропетровська обл.,
смт Слобожанське, вул. Будівельників, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Універсал Кіа». Очікувана найбільша ціна надання послуг
з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик.
 14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею
1,0 м2 та частина даху площею 50,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технічний університет. Адреса: м. Кам’янске, вул. Дніпробудівська, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області . Платник – ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель та частини даху.
 15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 85,6 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Макарова, 6. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ППФ «ЮВК». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 16. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 34,5 м2
(у т. ч. площа загального користування – 4,5 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 «Дніпропетровський Танго-Клуб «Ла Саліда». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 17. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 191,8 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Криворізька, 20. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Намі Фуд». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 18. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 321,3 м2
(корисна площа – 296,8 м2 та площа загального користування – 24,5 м2). Балансоутримувач: Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Павлоград, вул. Добролюбова, 9а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – БО «Міжнародний Благодійний фонд «Місія батьківський
дім». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 19. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ФОП Совгіренко Г. В.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 20. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 811,13 м2.
Балансоутримувач: ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Адреса: м. Жовті Води, вул. І. Богуна, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ТОВ «Центр промислових технологій та експертиз». Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: приміщення та частини будівель.
 21. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 28,11 м2
(у т. ч. площа загального користування – 5,71 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Содель». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до
об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 22. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 35,26 м2
(у т. ч. площа загального користування 7,16 м2). Балансоутримувач: ДП ДДПІ
«Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Бюро оцінки».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 23. Назва об’єкта: частина даху площею 60,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Український державний хіміко-технологічний університет». Адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 92. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області.
Платник – ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта
оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 24. Назва об’єкта: частина даху площею 15,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Національний гірничий університет». Адреса: м. Дніпро, просп. О. Поля, 111б. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: частини даху.
 25. Назва об’єкта: майданчик площею 35,0 м2. Балансоутримувач: ДМУ
ГУМВС України в Дніпропетровській області. Адреса: м. Дніпро, вул. Єрмолової, 21а.
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Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПрАТ «Київстар».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні
до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики.
 26. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 6,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Адреса: м. Дніпро,
вул. С. Єфремова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПП
Микитюк О. Є. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис.
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 27. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 733,9 м2.
Балансоутримувач: ПАТ «Укрпошта». Адреса: м. Дніпро, вул. Робоча, 69. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «АТБ – Маркет».
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 28. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 123,1 м2.
Балансоутримувач: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ
ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ТОВ «Комфорт кривбас». Очікувана
найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель.
 29. Назва об’єкта: майданчик площею 1 305,4 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ
«Криворізький національний університет». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Гагаріна, 57.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – КП ТМ «Криворіжтепломережа». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки –
2,4 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики.
 30. Назва об’єкта: 14 од. державного майна (за спеціалізацією 1.2 та 1.7).
Балансоутримувач: ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат». Мета оцінки –
визначення розміру збитків, нанесених державі в наслідок незбереження державного
майна. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській області. Платник – ПАТ «Південний
гірничо-збагачувальний комбінат». Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 42,9 тис. грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: збитки, нанесені
державі (за спеціалізацією 1.2 та 1.7).
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, а саме:
заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; конкурсну пропозицію; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою формою; документи, що підтверджують право
на виконання таких робіт; інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
підписом керівника СОД.
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,
зі змінами, внесеними наказом ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті і має
містити пропозиції щодо вартості виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням робіт, та терміну виконання робіт (у календарних днях) (до уваги прий
маються пропозиції, в яких строк виконання робіт з оцінки об’єктів не перевищує 5
календарних днів).
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом документів,
що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності» до відділу документального забезпечення та архівної роботи за адресою:
49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, кімн. 10, до 20 квітня 2018 р.
Конкурс відбудеться 26.04.2018 о 10.00 у регіональному відділенні, телефон для довідок (056) 744-11-51.

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 № 1: частина нежитлового приміщення площею 8,0 м2 у нав
чальному корпусі. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Чуднівська,
101. Балансоутримувач: Житомирський торговельно-економічний коледж Київського
національного торговельно-економічного університету (м. Житомир, вул. Чуднівська,
101). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018.
Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП
Дермановська Ю. А.
 Об’єкт оцінки № 2: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 у навчальному корпусі № 3. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Пушкінська, 42. Балансоутримувач: Житомирський держаний університет ім. І. Франка
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дермановський С. Т.
 Об’єкт оцінки № 3: частина нежитлового приміщення площею 6,0 м2 у навчальному корпусі № 4. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика
Бердичівська, 40. Балансоутримувач: Житомирський держаний університет ім. І. Франка (м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40). Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Дермановський С. Т.
 Об’єкт оцінки № 4: частина вестибуля (фойє) площею 3,0 м2 у будівлі навчального корпусу № 2 (літ. А1). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир,
бульв. Старий, 9. Балансоутримувач: Житомирський національний агроекологічний
університет (м. Житомир, бульв. Старий, 9). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по Житомирській
області; платник робіт з оцінки – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
 Об’єкт оцінки № 5: нежитлове приміщення площею 14,1 м2 (кімн. № 3) на
1-му поверсі нежитлової будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Жито
мирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5. Балансоутримувач: Управління
державної казначейської служби України в Олевському районі Житомирської області
(Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Володимирська, 5). Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою
укладення договору оренди. Дата оцінки: 31.03.2018. Замовник оцінки – РВ ФДМУ по
Житомирській області; платник робіт з оцінки – ФОП Бондар І. В.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650)
(далі – Положення).
До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів 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
ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та
подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях). Пропозиція щодо ціни надання послуг
з оцінки подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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); підтвердних документів.
До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; інформація
про претендента.
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 3 – 5 до Положення формами.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів.
Відповідно до листа ФДМУ від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповнення до нього
(лист ФДМ У 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, як очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання переможця, – 2 400,00 грн для нежитлових приміщень та їх частин.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті шляхом поштового
відправлення або до відділу управління персоналом та організаційної роботи РВ ФДМУ
по Житомирській області (каб. 412) з описом документів, що містяться в конверті, 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 конкурсну документацію.
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 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

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

 1. Назва об’єкта оцінки: вбудоване приміщення кафе (поз.73) площею
8,7 м2 третього поверху медичного факультету будівлі (літ. А1, А2, А3), балансоутримувач: ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Місцезнаходження
об’єкта: Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 1. Мета проведення незалежної оцінки: для продовження договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(0312) 61-38-83. Телефон контактної особи балансоутримувача (095) 539-95-58.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки:

ФОП Павлик В. В. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Подібними до об’єкта оцінки є: приміщення, частини будівель нерухомості для закладів
громадського харчування. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00
грн. Строк виконання робіт з оцінки не має перевищувати 5 календарних днів.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина коридору (поз. 2 за планом) площею
2,0 м2 першого поверху корпусу ІІ гуртожитку № 4, балансоутримувач: ДВНЗ
«Ужгородський національний університет». Місцезнаходження об’єкта: Закарпатська
обл., м. Ужгород, вул. Університетська, 12. Мета проведення незалежної оцінки: для
укладення договору оренди. Телефон замовника конкурсу (0312) 61-38-83. Телефон
контактної особи балансоутримувача: (095) 539-95-58. Замовник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по Закарпатській області. Платник робіт з оцінки: ФОП Бульчак О. В. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Подібними до об’єкта оцінки є:
приміщення, частини будівель для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2 400,00 грн.
Строк виконання робіт з оцінки має не перевищувати 5 календарних днів.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 № 198/31650) (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 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки,
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а також строку їх виконання
робіт (у календарних днях), запечатаної в окремому конверті; підтвердних документів:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів,
які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку
майна (додаток 3 до Положення).
Місцезнаходження комісії та робочої групи: 88000, м. Ужгород, вул. Собранецька,
60, телефон для довідок (0312) 61-38-83.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті до служби діловодства РВ ФДМУ по Закарпатській області за адресою: 88000, м. Ужгород,
вул. Собранецька, 60 (каб. 313) до 20 квітня 2018 року 17.00 (включно).
Конкурс відбудеться 26 квітня 2018 року о 10.00 у РВ ФДМУ по Закарпатській області (адреса: м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 303).

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

 Назва об’єкта оцінки: наслідок підпалу державного майна, а саме сараю
за адресою: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Мала Тимошівка, вул. Степова, 4, що перебуває на балансі ВАТ «Більшовик». Найменування балансоутримувача: ВАТ
«Більшовик». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., Новоукраїнський
р-н, с. Мала Тимошівка, вул. Степова, 4. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
розміру збитків, що призвели до завдання шкоди державі в особі РВ ФДМУ. 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
01.06.1994 грн – 0,09. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
немає. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 01.01.2018. Площа земельної ділянки: –. Місце розташування земельної ділянки: Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н, с. Мала Тимошівка, вул. Степова, 4. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ
по Кіровоградській області (25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2). Платник робіт з
оцінки: РВ ФДМУ по Кіровоградській області. Подібними об’єктами є реальні збитки
за подібністю об’єкта, пошкодження, розкрадання, нестачі, знищення, псування якого
призвели до завдання збитків, або подібністю причин завдання збитків.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650), застосовується ФДМУ
якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта оцінки менша, встановленої в
абзаці другому частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
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 3 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 конкурсів) викладені у
пунктах 5 – 10 розділу ІІ 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 3 – 5 до Положення формами.
Враховуючи вимоги листа ФДМУ від 23.11.2017 № 10-59-22206 «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.
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 23.04.2018 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 27 квітня 2018 року о 9.00 у РВ ФДМУ по Кіровоградській
області за адресою: 25009, м. Кропивницький, вул. Глинки, 2, кімн. 708.
До уваги оцінювачів! В інформації про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, запланованому на 20.04.2018, опублікованій газеті «Відомості
приватизації» від 02.04.2018 за № 27(1151), фактичну очікувану ціну надання послуг
з оцінки майна, що буде розглядатися конкурсною комісією під час обрання переможця для оцінки об’єкта нерухомого майна, слід читати: «2,4 тис. грн».

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: нежитлове приміщення площею 15,0 м2 в резервному
приміщенні на 4-му поверсі чотириповерхової будівлі пожежного депо та частина
даху чотириповерхової будівлі пожежного депо площею 10,0 м2 (інв. № 207210),
що обліковується на балансі та не увійшло до статутного капіталу ПрАТ «Сєвєродонецьке
об’єднання АЗОТ» та перебуває в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Місцезнаходження об’єкта: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Промислова, 38. Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оренди для укладення
договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018.
Замовник: РВ ФДМУ по Луганській області. Телефон та електронна адреса замовника:
(06452) 4-23-48, lugansk@spfu.gov.ua. Платник: ПрАТ «ВФ Україна».
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47) (далі –
Положення).
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, 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».
Звіт про оцінку має бути складений державною мовою. Строк виконання роботи – не більше 5 календарних днів. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн.
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки відповідно до додатка 2 до Положення
є – споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для
їх розміщення.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
2) 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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті
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і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, та строк виконання робіт.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, мають бути завірені
належним чином.
Конкурс відбудеться 24 квітня 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
(кімн. 313). 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: нежитлові приміщення № 1-14, 1-15, 1-17 загальною площею 41,9 м2 на третьому поверсі будинку. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 65. Балансоутримувач: Головне
управління Держгеокадастру у Львівській області. 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: Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 65. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки –
ДП «Центр державного земельного кадастру».
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 12 загальною площею
25,1 м2 у будівлі навчального корпусу юридичного факультету. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14. Балансоутримувач: Львівський національний університет імені І. Франка. 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. Січових Стрільців, 14. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПрАТ «Львівобленерго».
 3. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення загальною
площею 30,4 м2 на першому поверсі будівлі. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Попова, 7. Балансоутримувач: Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення. 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: Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Попова, 7. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018 (орієнтовно).
Платник робіт з оцінки – ПАТ «Укрпошта».
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення загальною площею 2,0 м2 на цокольному поверсі 13-поверхової адміністративної будівлі.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів, вул. Стрийська, 35. Балансоутримувач: ДП
«Виробничо-сервісний центр у Львівській області». 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. Стрийська, 35. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ПАТ АБ «Укргазбанк».
 5. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення кухні площею 2,5 м2 на четвертому поверсі будівлі гуртожитку № 7. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Львів,
вул. Лукаша, 1. Балансоутримувач: 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. Лукаша, 1. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
28.02.2018 (орієнтовно). Платник робіт з оцінки – ФОП Симак Дмитро Михайлович.
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 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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Львівській області (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є: для
№ 1, № 2 та № 3 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування тощо); для № 4
та № 5 – для розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів.
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
ІІ 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 (згідно з інформацією про подібні
до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 2 – 5 до
Положення формами.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті шляхом
поштового відправлення або до відділу документального забезпечення та роботи з
ДСК 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 необхідно 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.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки державного майна –
об’єкта приватизації групи Д разом із земельними ділянками,
на яких він розташований, що повертається у державну
власність у зв’язку із розірванням договору купівлі-продажу

 Найменування об’єкта: об’єкт незавершеного будівництва – «Роздріб
нювально-сортувальний завод» Лисогірського кар’єру разом із земельними
ділянками, на яких він розташований, за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, с. Лиса Гора, вул. Вахненка, 80. Відомості про об’єкт оцінки: адмінбудівля –
котлован, залишки залізобетонного фундаменту, площа забудови – 625,0 м2; їдальня – зруйнована споруда, площа забудови – 612,0 м2; корпус ремонтно-механічної
майстерні (РММ) – зруйнована одноповерхова каркасна будівля; матеріальний
склад – залізобетонний фундамент; котлован під корпус первинного роздріблення;
котлован хвостового господарства; трансформаторна підстанція – зруйнована цегляна одноповерхова споруда; асфальтова дорога до 1 км. Ступінь будівельної готовності об’єкта – приблизно 20 %. Розмір земельної ділянки: 480 479 м2, кадастрові
номери: 4825484600:03:000:2889, 4825484600:03:000:2890, 4825484600:02:000:2891,
4825484600:03:000:2891. Цільове призначення – для обслуговування об’єкта незавершеного будівництва. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості державного майна, що повертається у державну власність у зв’язку із розірванням договору
купівлі-продажу. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 28.02.2018.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та
(або) 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 3 до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) мають містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – об’єкти незавершеного будівництва разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний від-
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бір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я,
по батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою
формою (додаток 4 до Положення); письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною
таємницею, і залучається претендентом (за потреби); інформація про претендента
(додаток 5 до Положення); копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок.
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності та (або) відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України «Про оцінку земель»; наявність спеціального дозволу на провадження діяльності,
пов’язаної з державною таємницею; інформацію про оцінювачів, що перебувають
у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг
з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, експертну грошову оцінку земельної
ділянки: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів,
наявність відповідної форми допуску до державної таємниці тощо.
Відповідно до листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 та наказу ФДМУ від
05.08.2015 № 1109 очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта разом
із земельними ділянками – 30 000,00 грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференцзал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Мико
лаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон
робочої групи (0512) 47-04-11.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки державного майна –
об’єкта приватизації групи А, що повертається
у державну власність у зв’язку із розірванням
договору купівлі-продажу за рішенням суду

 Найменування об’єкта: комплекс нежитлових будівель АЗС № 2 за адресою:
56022, Миколаївська обл., Казанківський р-н, с. Новоданилівка, вул. Індустріальна, 2.
Відомості про об’єкт оцінки: комплекс нежитлових будівель АЗС № 2 у складі: будинок
оператора А-1 загальною площею 44,5 м2, два блок-пункти № 2 і № 3 ємністю 8 700 л,
замощення площею 273,0 м2. Мета проведення оцінки – визначення ринкової вартості державного майна, що повертається у державну власність у зв’язку із розірванням
договору купівлі-продажу за рішенням суду. Дата оцінки (дата, на яку проводиться
оцінка майна) – 31.03.2018.
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), пропозиції щодо ціни надання послуг з
оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або)
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту
про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної
діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018
за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) мають містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – окремі будівлі,
зокрема порівняної площі та за призначенням, приміщення, частини будівель.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5
до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з
претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки комплексу будівель та споруд – 10,4 тис. грн.
Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, конференцзал регіонального відділення.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору органі
заційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон робочої
групи (0512) 47-04-11.
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Миколаївській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди

 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою укладення договору оренди.
№
ПлоАдреса об’єкта
Дата
Назва об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
оцінки
1 Нежитлове приміщення першого
42,2 м. Миколаїв,
Державний універси- 31.03.18
поверху учбового корпусу
вул. Морехідна, 2
тет інфраструктури та
технологій
2 Нежитлові приміщення адмініст
106,0 м. Миколаїв,
ДП «Миколаївський
31.03.18
ративно-побутової будівлі РБД
вул. Громадянський морський торговельузвіз, 1/1
ний порт»
3 Нежитлові приміщення № 423, 423а, 425 74,7; Миколаївська обл., ДП «НАЕК «Енергоа- 31.03.18
четвертого поверху п’ятиповерхової «Бу- 4,6; м. Южноукраїнськ, том» обліковується у
дівлі управління будівництва з прибудо- 79,3 Проммайданчик, 3б ВП «Южно-Українська
вою» з місцями загального користування
АЕС»
4 Частина будівлі матеріально-технічного 189,0 м. Миколаїв,
Вітовське (Жовтневе) 31.03.18
складу
вул. Бригадна, 44а управління водного
господарства
5 Нежитлові приміщення першого повер- 66,6 м. Миколаїв,
УМВС України в Ми- 31.03.18
ху адміністративної будівлі
вул. Декабристів, 5 колаївській області
 2. Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для розрахунку
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди.
№
ПлоДата
Назва об’єкта оцінки
Адреса об’єкта оцінки
Балансоутримувач
з/п
ща, м2
оцінки
1 Нежитлові приміщення
73,7 м. Миколаїв, вул. ЛогоЧорноморський на31.03.18
першого поверху
венка, 2
ціональний університет
триповерхової будівлі
ім. Петра Могили
2 Будівля сараю
45,5 м. Миколаїв, вул. НікольДВНЗ «Миколаївський
31.03.18
ська, 11
політехнічний коледж»
3 Нежитлові приміщення
149,1 Миколаївська обл., м. Пер- ДНЗ «Первомайський
31.03.18
першого поверху двовомайськ, вул. Корабельпрофесійний промисловий
поверхової будівлі
на, 20/2
ліцей»
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати до сектору організаційнодокументального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області
конкурсну документацію в запечатаному конверті, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях – не більше 5 днів), пропозиції щодо ціни
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно
із законом; підтвердних документів; документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна
та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір
суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075
у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).
Документи щодо практичного досвіду (додаток 3 до Положення) мають містити
інформацію про виконання робіт з оцінки подібних до об’єкта оцінки – окремі будівлі,
зокрема порівняної площі та за призначенням, приміщення, частини будівель.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а
також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
До підтвердних документів належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5
до Положення).
Інформація про претендента містить: наявність сертифіката суб’єкта оціночної
діяльності; інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з
претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання
звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.
Відповідно до листа ФДМУ від 05.02.2018 № 10-59-2370 очікувана найбільша ціна
надання послуг з 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; окремо розташованої будівлі – 5,9 тис. грн.
Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Миколаївській області.
Платник робіт з оцінки: орендар або потенційний орендар.
Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опублікування цієї
інформації за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх конференцзал регіонального відділення.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті до сектору
організаційно-документального та комунікаційного забезпечення РВ ФДМУ по Миколаївській області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу
(включно) за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20, 6-й поверх, кімн. 38. Телефон
робочої групи (0512) 47-04-11.

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: частина даху шестиповерхового спального корпусу санаторію «Салют» (інв. № 10310001) загальною площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Спеціалізований Одеський санаторій
«Салют». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Піонерська (С. Варламова), 28. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу
(048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса
замовника конкурсу: info_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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на
яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника
робіт з оцінки: ТОВ «лайфселл», (код за ЄДРПОУ 22859846); тел. Олена Миколаївна
головний бухгалтер (063) 210-05-43; Ніна бухгалтерія (093) 14-20-144, 734-12-68 nina.
chumachenko@hilltel.com, (063) 452-02-64 Ганна Афендулова тел. (093) 681-16-04,
anna.afendulova@hilltel.com, (048) 734-12-68.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля п’ятиповерхової будівлі лабораторного корпусу № 2 загальною площею 4,7 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Пішонівська, 5. Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою
пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс
замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_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. Наявність об’єктів, відомості про які містять
державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Трамбовецький
Ігор Юрійович (ідентифікаційний номер 2575612171); тел. (067) 921-12-21.
 3. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 9, 10, 11, 12 (інвентарний
номер 1032006) загальною площею 70,0 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. Жеребкове. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для
розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Овчинникова Олена Андріївна (ідентифікаційний номер 00381318);
тел. (063) 602-16-32 Олена, (048) 632-11-64, (093) 195-18-15 Вікторія 3004vf@gmail.com.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення в будинку вхідного павільйону пасажирського комплексу загальною площею 9,5 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. Приморська, 6. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору
оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу
(048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Народний депутат України Фаєрмарк Сергій Олександрович
(код за ЄДРПОУ 2271822518); тел. (050) 490-43-52 Наталья, (068) 339-86-89, Наталя
помічник-бухгалтер (050) 390-56-36, zz763125@gmail.com.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення № 10 в боксі № 50 одноповерхової будівлі СТО літ. «А» площею 51,7 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України
з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, Тираспольське
шосе, 22. Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника
конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника конкурсу (048) 731-50-29, електронна
адреса замовника конкурсу: info_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. Наявність
об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна): березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Заснов Віктор Федорович (ідентифікаційний номер 1981107317);
тел. (050) 532-90-08.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені
у розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна вище
2 400,00 грн комісією з конкурсного відбору 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 24.04.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місце
знаходження комісії та робочої групи: 65012 м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 27.04.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для дові
док: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
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 № 4-8, 9, 11-15 в одноповерховій будівлі профілакторію (45-49 бокси) площею 137,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: 3 Спеціальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: м. Одеса, Тираспольське шосе, 22. Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта для розрахунку орендної плати з метою пролонгації договору оренди. Телефон замовника конкурсу (048) 731-50-28, телефакс замовника
конкурсу (048) 731-50-29, електронна адреса замовника конкурсу: info_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. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
березень – квітень. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Куксенко
Анатолій Никифорович (ідентифікаційний номер 1824912213); тел. (063) 574- 82-67,
(067) 915-24-75, 778-89-15.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху навчального
корпусу № 4 (інв. № 22236) загальною площею 23,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Одеський державний аграрний університет. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, пров. Матросова, 6. 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. 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: ФОП Мусіч Олег Володимирович, тел. (050) 316-70-26.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина холу 1-го поверху спорткомплексу (інв.
№ 10310023) загальною площею 8,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Маловського, 10. 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

11 квітня 2018 року

6

відомості
приватизації

11 квітня 2018 року

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Сумській області про оголошення конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
228,4 м2 (балансоутримувач – Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Сумській області). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Сумська обл.,
м. Охтирка, вул. Київська, 6. Мета проведення незалежної оцінки – передача в оренду.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з
оцінки об’єкта – РВ ФДМУ по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – Чернеччинська сільська рада.
 2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею
59,8 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ КБ «Приватбанк».
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею
2,0 м2 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет). Місце
знаходження об’єкта оцінки: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160. Мета проведення незалежної оцінки – продовження дії договору оренди. Дата оцінки (дата, на яку
проводиться оцінка майна) – 31.03.2018. Замовник робіт з оцінки об’єкта – РВ ФДМУ
по Сумській області. Платник робіт з оцінки об’єкта – ПАТ КБ «Укргазбанк».
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650).
До участі в конкурсі з оцінки об’єктів допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній
формі». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні
свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної
діяльності не менше 3 років за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та
спеціалізаціями в межах цього напряму 1.1 «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 ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, 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 3 – 5 до Положення формами.
Конкурсна документація подається до відділу управління персоналом та організаційного забезпечення в запечатаному конверті і складається з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, підтвердних документів та документів щодо
практичного досвіду виконання робіт.
У конкурсній пропозиції має бути зазначено пропозицію щодо ціни надання
послуг з оцінки, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання
робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення
конкурсу.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності»,
а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний
відбір, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки є нежитлові приміщення, частини будівель.
Очікувана максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 2,4 тис. грн.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Суми, вул. Харківська, 30/1. Телефон для довідок (0542) 36-23-87.
Конкурс відбудеться 25 квітня 2018 року о 9.00 за адресою: м. Суми,
вул. Харківська, 30/1, 5-й поверх, кімн. 2.
Кінцевий термін подання конкурсної документації – 19 квітня 2018 року (включно).

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

15.04.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

01.08.18

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

№ 29-30 (1153-1154)

2 400

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2 400

12.02.18

2 400

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

2 400

12.02.18

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 400

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 400

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

ФОП Полуектова
Ірина Анатоліївна

Мета проведення
оцінки

ПАТ «Укрсоцбанк» ТОВ «Транском плюс»

1 Нежитлове приміщення – частина покрівлі
3-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 0005,
літ. «А-3», загальною площею 22,11 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кривоконівська, 30, що перебуває на
балансі ДП «ХНДІТМ», 14311070, тел. 372-40-50
2 Нежитлове приміщення – кімн. № 063 та частина
кімнати № 051 площею 12,6 м2 у підвалі 5-поверхової
адміністративної будівлі, інв. № 101310071, літ. «А-5»,
реєстровий № 40108599.2.АААДИБ107, загальною
площею 17,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Жон
Мироносиць, 5, що перебуває на балансі ГУНП в Харківській області, 40108599, тел. 705-93-65
3 Нежитлове приміщення – кімн. № 3, 4 та частина к.
№ 1 місць загального користування (фойє) площею
6,5 м2 на першому поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі, інв. № 101310011, літ. «Г», реєстровий № 40108599.2.СКСКАЖ1134, загальною площею
17,1 м2 за адресою: Харківська обл., м. Чугуїв,
вул. Гвардійська, 31, що перебуває на балансі ГУНП
в Харківській обл., 40108599, тел. 705-93-65
4 Нежитлове приміщення – частина холу на першому
поверсі чотириповерхового навчального корпусу
факультету управління і бізнесу (інв. № 84354, літ.
«А-4») загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 3а, що перебуває на
балансі Харківського національного автомобільнодорожнього університету, 02071168, тел. 700-38-66
5 Нежитлове приміщення – частина холу на першому
поверсі різноповерхового (5-6 поверхів) головного
корпусу (інв. № 58545, літ. «А-5») загальною площею
1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25, що перебуває на балансі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету,
02071168, тел. 700-38-66
6 Нежитлові приміщення на першому поверсі двоповерхової будівлі будинку побуту (інв. № 84098,
літ. «Д-2») загальною площею 28,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Дерев’янка, 19а, що перебувають
на балансі Харківського державного авіаційного
виробничого підприємства, 14308894, тел. 707-08-17
7 Нежитлові приміщення – кімн. № 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 на першому поверсі
п’ятиповерхової будівлі загальною площею 285,3 м2
за адресою: м. Харків, просп. Науки, 9, що перебувають на балансі Державного підприємства «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь», 31632138, тел. 702-17-31
8 Нежитлове приміщення – частина вестибуля (кімн.
№ 28) на 1-му поверсі 3-поверхової будівлі навчального корпусу, літ. за техпаспортом «Б-3», інв.
№ 001031023, загальною площею 4,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 4, що перебуває
на балансі Харківського національного фармацевтичного університету, 02010936, тел. 706-15-03
9 Нежитлове приміщення – частина коридору (кімн.
№ 2-49) на 2-му поверсі 6-поверхового гуртожитку, літ.
за техпаспортом «Б-6», інв. № 10132-0004, реєстровий
№ 08571096.7.АААДИА924, загальною площею 1,0 м2
за адресою: м. Харків, просп. Льва Ландау, 27, що перебуває на балансі Харківського національного університету внутрішніх справ, 08571096, тел. 739-81-81

Дата оцінки

ПАТ «Укрсоцбанк»

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

ФОП Самойлов С. М.

№
з/п

ПрАТ «Київ- Інформація про застар»
мовника/платника
Очікувана найбіль2 400
ша ціна надання
послуг з оцінки/грн

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Харківській області про оголошення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди

ПФ «Гамма-55»

 1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 43, 24, 25, 26 лісопильного цеху, № 2, 3, 4 автобоксів, № 8 автомайстерні, № 13, 12, 11, 16, 17, 18, 9,
15 майстерні, промислового цеху Ф загальною площею 840,1 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна,
35. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «АЙСАЛ», тел. 759-98-91.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення № 3-20, 22, 23, 33, 32,
34, 35 лісопильного цеху загальною площею 1 029,4 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП Міністерства оборони України «Одеський завод
будівельних матеріалів». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Хімічна,
35. 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. Наявність об’єктів, відомості про які
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
липень – серпень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Снік
Вуд Індастрі», тел. 759-98-91.
 3. Назва об’єкта оцінки: частина складської площі в тилу причалу № 28
(інв. № 10310023) загальною площею 717,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національний університет «Одеська морська академія». Місце
знаходження 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки
(дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – серпень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ТОВ «Новотех-Термінал», тел. (096) 831-61-61.
 4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на четвертому поверсі адміністративно-побутової будівлі з прибудовою до їдальні
площею 8,0 м2, частина нежитлових приміщень першого поверху будівлі
митно-складського комплексу площею 14,9 м2, загальною площею 22,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДП «Морський торговельний порт
«Чорноморськ». Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., м. Чорноморськ,
вул. Транспортна, 2, вул. Транспортна, 30. 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – вересень 2018 р.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ДП «Адміністрація морських портів
України», тел. (04868) 9-17-60.
 5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення спального корпусу (літ. 2О)
площею 77,3 м2, спального корпусу (літ. 2П) площею 34,2 м2, спального корпусу
(літ. 2Р) площею 45,8 м2, загальною площею 157,3 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДЗ «Спеціалізований (спеціальний) санаторій «Приморський»
МОЗ України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Одеська обл., Білгород-Дністровський
р-н, с. Курортне, вул. Чорноморська, 11а. 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. Наявність об’єктів, відомості про
які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
липень – вересень 2018 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Кулева
Сергій Валерійович, тел. (097) 071-09-71.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна щодо
об’єктів № 1, 5 вище 10 400,00 гривен, об’єктів № 2, 3 вище 2 400,00 гривен, об’єкта
№ 4 вище 4 800,00 гривен комісією з конкурсного відбору 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 03.05.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місце
знаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 07.05.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.

 1. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення 1-го поверху будівлі площею 62,1 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: м. Рівне, вул. С. Бандери, 39. Мета проведення незалежної оцінки:
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження
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: Комунальний заклад «Рівненська
обласна психолого-медико-педагогічна консультація» Рівненської обласної ради. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів
необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт.
Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація
відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної
ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
приміщення, частини будівель.
 2. Найменування об’єкта оцінки: частина місця на димовій металевій трубі
котельні та місце на частині фундаменту площею 12,0 м2. Місцезнаходження
об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська обл., м. Дубровиця, пров. Макарівський, 1. Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: ПрАТ «Київстар». Основні види продукції
(послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша
ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки
об’єкти: споруди, передавальні пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина конструкції даху площею 12,0 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне,
вул. Дубенська, 37. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: ПрАТ «Київстар». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного
капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація
відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки
об’єкта оцінки: 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: споруди, передавальні
пристрої, конструктивні частини будівель, призначені для їх розміщення.
 4. Найменування об’єкта оцінки: будівля котельні площею 441,2 м2. Місце
знаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне,
вул. Чорновола, 49в. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: ТзОВ «Альтернативна Теплова Компанія». Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних
активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір
статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва,
довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня.
Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування
земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок):
інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата
оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 900,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти:
окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за функціональним призначенням.
 5. Найменування об’єкта оцінки: кафе-бар «Ялинка» площею 106,9 м2. Місце
знаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: Рівненська
обл., Рокитнівський р-н, с. Остки, вул. Незалежності, 11. Мета проведення незалежної
оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди державного майна. Телефон замовника конкурсу (0362) 2679-91. 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 Федорович Олександр
Васильович. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського
товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 5 900,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: окремі будівлі, зокрема порівняної площі та за
функціональним призначенням.
 6. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення адмінбудівлі площею 73,8 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно
якого оцінюється: Рівненська обл., м. Корець, вул. Київська, 124. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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: Об’єднаний
Трудовий архів Корецького району. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня. Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним
обліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів): 1 приміщення. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова
вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових
інвестицій, нематеріальних активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки
(ділянок), усього: інформація відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація
відсутня. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата,
на яку проводиться оцінка майна): 31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00 грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
 7. Найменування об’єкта оцінки: частина коридору третього поверху навчального корпусу № 2 площею 6,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: м. Рівне, вул. Приходька, 75а. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження 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 Борсук Аліса
Олексіївна. Основні види продукції (послуг), що виробляються: інформація відсутня.
Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів,
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів): 1 об’єкт. Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства: інформація відсутня. Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних
активів: інформація відсутня. Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація
відсутня. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): інформація відсутня. Нормативна грошова оцінка
земельної ділянки (ділянок) (за наявності): інформація відсутня. Наявність об’єктів, що
містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна):
31.03.2018. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки: 2 400,00
грн. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини будівель.
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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’єктів державної власності

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’єктів

Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом ФДМУ від 31.12.2015
№ 2075 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).
Вимоги до учасників конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються
на розгляд комісії, викладені у розділі ІІ, ІІІ Положення.
Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцінки.
Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному конверті, на якому
слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта
оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.
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 подати до структурного підрозділу з діловодства 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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фінансові інвестиції) згідно з обліком (зазначаються окремо за групами): 1. 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: ФОП Колесникова Ольга Миколаївна, тел. (097) 402-78-40.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення їдальні, інвентарний
№ 10300023, загальною площею 395,1 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Одеський автомобільно-дорожний коледж Одеського національного
політехнічного університету. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 14. 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. Наявність об’єктів, відомості
про які містять державну таємницю: ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка
майна): вересень 2017 р. Інформація про особу – платника робіт з оцінки: ФОП Приходько Катерина Олександрівна, тел. (095) 92-06-127.
 5. Назва об’єкта оцінки: будинок відпочинку (інв. № 103010004, реєстровий № 40477150.1.АААДЕЕ573) площею 42,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Південний офіс Держаудитслужби. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Одеська обл., Лиманський р-н, Сичавська сільська рада, автодорога Одеса –
Мелітополь – Новоазовськ, 54-й км, будинок 1 «Б». 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. Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю:
ні. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): липень – вересень 2017 р.
Інформація про особу – платника робіт з оцінки: Приватне підприємство ФІРМА
«ТЕМП», тел. (066) 922-24-85.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно
до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого
наказом ФДМУ від 31 грудня 2015 року № 2075 ( у редакції наказу ФДМУ від 16 січня
2018 року № 47).
Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії з конкурсного
відбору, викладені в пункті 6 розділу ІІ Положення.
Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) викладені у
розділі ІІ Положення.
Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти: ознаки подібності по всіх об’єктах
наведені у № за порядком 4 строки додатка 2 до Положення.
Конкурсні пропозиції претендентів щодо послуг з незалежної оцінки майна щодо
об’єктів № 1, 2, 3 вище 2 400,00 грн, щодо об’єктів № 4, 5 вище 5 900,00 грн комісією
з конкурсного відбору 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 25.04.2018. На конверті
потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також
зазначити назву об’єкта оцінки щодо якого буде проводитися конкурсний відбір. Місце
знаходження комісії та робочої групи: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,15.
Конкурс відбудеться 03.05.2018 об 11.00 у РВ ФДМУ по Одеській області
(65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, кімн. 503). Телефони для довідок: (048) 731-50-39, 731-50-28, 731-50-29.
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відомості
приватизації

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 400
2 400

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою передачі
в оренду

2 400

На дату укладення договору
на проведення
незалежної
оцінки

Мета проведення
оцінки

ФОП Беспала М. В.

10 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 10 (згідно
з техпаспортом – буфет) площею 42,4 м2, кімн.
№ 11 (згідно техпаспортом – приміщення мийки)
площею 6,7 м2, кімн. № 12 (згідно техпаспортом –
підсобне приміщення) площею 11,5 м2 на 1-му
поверсі 7-поверхового Університетського стоматологічного центру ХНМУ, літ. за техпаспортом «А-7», інв.
№ 10310007, загальною площею 60,6 м2 за адресою: м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебувають на балансі Харківського національного медичного університету, 01896866, тел. 707-73-80
11 Нежитлове приміщення – частина гаража (площею
600,0 м2) та частина відкритого майданчика (площею
500,0 м2) загальною площею 1 100,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Цементна, 2, що перебуває на балансі
ДП МОУ «Харківське управління начальника робіт»,
35438077, тел. (095) 056-31-02
12 Нежитлові приміщення –кімн. № 22 площею 30,52 м2,
кімн. № 18 площею 6,7 м2, кімн. № 20 площею
6,51 м2, кімн. № 15 площею 3,6 м2, кімн. № 23 площею 9,87 м2, кімн. № 19 площею 7,47 м2, кімн. № 6
площею 28,05 м2, кімн. № 24 площею 10,38 м2, тамбур площею 2,7 м2 на першому поверсі 2-поверхового
комбінату побутового обслуговування, інв. № 1030033,
реєстровий № 20, загальною площею 105,8 м2
за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва,
що перебувають на балансі Харківського національного
аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, 000493764,
тел.: (057) 709-03-00, (057) 99-73-55

Дата оцінки

ПП «Алмаз- капітал»

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса),
балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

ФОП Гук Л. С.

№
з/п

Інформація про замовника/платника
Очікувана найбільша ціна надання
послуг з оцінки/грн

Продовження таблиці

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 від ФДМУ від 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 у редакції наказу
ФДМУ від 16.01.2018 № 47 (далі – Положення); конкурсної пропозицій, запечатаної в
окремому конверті, щодо ціни надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з
виконанням таких робіт, з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом, а також строку виконання робіт (у календарних днях); документів щодо практичного
досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненої інформацією щодо досвіду суб’єкта
оціночної діяльності або оцінювачів, які будуть залучені: копії договору (копії договорів)
про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання-передавання робіт з оцінки,
копією висновку про вартість об’єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, складеної
рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів.
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)». Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися
кваліфікаційні свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний
стаж професійної діяльності не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості).
Подібними об’єктами до об’єкта оцінки – нежитлове приміщення (частина нежитлового приміщення), нерухоме майно є: окремі будівлі, приміщення, частини будівель;
частина стіни – стіни, частини стін.
Для визначення подібного до об’єкта оцінки об’єкта, що розглядатиметься як
практичний досвід, буде використовуватись додаток 2 до Положення про конкурсний
відбір суб’єктів оціночної діяльності (пункт 2 розділу II).
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).

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Хмельницькій області про проведення конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Назва об’єкта оцінки № 1: приміщення загальною площею 21,23 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 1,93 м2) на четвертому поверсі лабораторного корпусу. Балансоутримувач – Донецький національний університет ім. Василя
Стуса. Місцезнаходження об’єкта: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
30.04.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Демешко Ігор Анатолійович.
 Назва об’єкта оцінки № 2: приміщення загальною площею 83,2 м2 у продовольчому складі. Балансоутримувач – Державна установа «Хмельницький слідчий
ізолятор». Місцезнаходження об’єкта: вул. Кам’янецька, 39, м. Хмельницький. Мета
проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна
адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки –
30.04.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт
з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП
Арутюнян Ані Агаронівна.
 Назва об’єкта оцінки № 3: частина приміщення площею 2,0 м2 та частина
фасадної стіни площею 1,0 м2 контрольно-пропускного пункту. Балансоутримувач – Державна установа «Замкова виправна колонія (№ 58)». Місцезнаходження
об’єкта: вул. Гагаріна, 2, м. Ізяслав, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної
оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по
Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ПАТ КБ «ПриватБанк».
 Назва об’єкта оцінки № 4: приміщення загальною площею 17,4 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 3,8 м2) на четвертому поверсі адміністративної будівлі. Балансоутримувач – Хмельницька філія ДП «Державний науково-дослідний
та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція». Місцезнаходження
об’єкта: вул. Свободи, 37, м. Хмельницький. Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382)

79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк виконання робіт –
не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій
області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Осарчук Костянтин Васильович.
 Назва об’єкта оцінки № 5: нежитлові приміщення загальною площею
55,1 м2 (у т. ч. площа загального користування – 10,2 м2) на першому поверсі будівлі гуртожитку № 1. Балансоутримувач – Коледж Подільського державного
аграрно-технічного університету. Місцезнаходження об’єкта: просп. Грушевського,
68а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. Мета проведення незалежної оцінки – укладення договору оренди. Телефон та електронна адреса замовника конкурсу:
(0382) 79-56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua. Дата оцінки – 31.03.2018. Строк виконання
робіт – не більше 5 календарних днів. Замовник робіт з оцінки – РВ ФДМУ по Хмельницькій області. Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Федоров Олег Анатолійович.
Подібними об’єктами до об’єктів оцінки відповідно до додатка 2 до Положення є:
№ 1, 4, 5 – приміщення (адміністративна, торговельно-адміністративна, торговельна
нерухомість, нерухомість для закладів громадського харчування); № 2 – приміщення
(виробнича, виробничо-складська або складська нерухомість); № 3 – приміщення (для
розміщення банкоматів, автоматів з розливу напоїв, інших автоматів).
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018 № 47)
(далі – Положення).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єктів оцінки – 2,4 тис. грн.
До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів СОД, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна
за напрямом 1 «Оцінка об’єктiв у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього
напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».
Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурсну документацію,
оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 Положення, а саме:
1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановленою формою
(додаток 4 до Положення), інформація про претендента (додаток 5 до Положення); 2)
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 та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);
3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запечатаному конверті і
має містити пропозиції щодо ціни надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків,
які сплачує претендент згідно із законом, калькуляцію витрат, пов’язаних з наданням
таких послуг, а також строк виконання робіт.
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, вул. Соборна,
75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: (0382) 72-09-45 (приймальня),
79-56-16.
Конкурсна документація подається до сектору управління персоналом,
організаційно-документального, інформаційного забезпечення та роботи зі ЗМІ РВ
ФДМУ по Хмельницькій області (каб. № 1) за чотири робочих дні до оголошеної дати
проведення конкурсів (включно).
Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування інформації о 10.00
в РВ ФДМУ по Хмельницькій області за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

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 укладення договору оренди державного майна. Замовник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по Черкаській області.
 1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі площею 6,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Національна
академія статистики обліку та аудиту. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська,
116, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «АЙРАС». Дата оцінки: 31.03.2018.
 2. Назва об’єкта оцінки: частина будівлі душової-котельні площею 76,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ДНЗ «Золотоніський професійний
ліцей». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 33, м. Золотоноша, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ТОВ «КРОКУС ЕНЕРГО». Дата оцінки: 31.03.2018.
 3. Назва об’єкта оцінки: будівля складу кормів (літ. Я) площею 188,9 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державне підприємство спиртової
та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Холодноярська, 1, с. Косарі, Кам’янський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Приходько Я. М. Дата оцінки: 31.03.2018.
ІІ. 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.
 4. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення другого поверху та мансарди (№ 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 223, 222, 221, 302) площею 256,5 м2.
Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державний історико-архітектурний
заповідник «Стара Умань». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності, 1/2,
м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Відділ охорони здоров’я Уманської
міської ради. Дата оцінки: 30.04.2018.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650
(далі – Положення).
Для 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 у межах
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також відповідають вимогам до учасників
конкурсу, передбачених пунктом 12 розділу ІІ Положення.
Оцінювачі, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про
оцінку майна, повинні мати відповідну кваліфікацію оцінювача стосовно об’єкта оцінки,
що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними
документами) оцінювача згідно з Законом України «Про оцінку майна, майнових прав
та професійну оціночну діяльність в Україні».
Претендентам потрібно подати до регіонального відділення конкурсну документацію в запечатаному конверті (на конверті слід зазначити «На конкурс з відбору
суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності та найменування
юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який
подає конкурсну документацію) по кожному об’єкту оцінки окремо, відповідно до Положення, яка складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також
строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було визначено в інформації
про оголошення конкурсу. Пропозиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з
урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів щодо
практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо
досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 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
3); підтвердних документів, а саме: заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів
оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 4 до Положення); письмова
згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом
(за потреби); інформація про претендента (додаток 5 до Положення).
Враховуючи 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 згідно з пунктом 3 розділу VI Положення комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції, що перевищують ціни надання послуг з оцінки об’єкта оцінки за групами
об’єктів: 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 грн.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
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.
Останній день подання заяв – 24 квітня 2018 року до 16.00.
Конкурс відбудеться 2 травня 2018 року об 11.00 в РВ ФДМУ по Черкаській
області за адресою: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси, 18000, тел. 37-29-71.

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 державної власності

І. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом продажу
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 1. Об’єкт оцінки: нежитлове приміщення (колишня захисна споруда цивільної оборони (корпус 23) загальною площею 916,5 м2, що перебуває на балансі ПАТ
«Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів». Місцезнаходження об’єкта
оцінки: 03680, м. Київ, вул. Академіка Кримського, 27 (літ. Б). Балансова первісна вартість нежитлового приміщення (колишньої захисної споруди цивільної оборони (корпус
23): 228 140,64 грн станом 01.01.2012. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 2 400,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи Ж шляхом продажу
на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 2. Об’єкт оцінки: сауна – нежитловий будинок загальною площею 51,7 м2,
що перебуває на балансі філії «Холодокомбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач). Місце
знаходження об’єкта оцінки: 03126, м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34 (літ. В). Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що
перевищують 2 400,00 грн.
ІІІ. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації групи інвентарних об’єктів державної власності шляхом продажу на аукціоні. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 3. Об’єкт оцінки: група інвентарних об’єктів – легковий автомобіль ВАЗ2107, 1995 року випуску, реєстраційний номер 29713 КА (інвентарний номер 274)
та причіп «Турист», 1993 року випуску, реєстраційний номер КІ 8815 (інвентарний
номер 270) колишнього Українського державного підприємства управління по
комплектуванню будов машинобудівного комплексу «Укрмашкомплект», що перебуває на балансі ОП «Укрмашкомплект». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 01001,
м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4б. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 1 400,00 грн.
IV. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 4. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва державної власності –
будівля харчоблоку за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 66а. Балансова залишкова
вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгострокових фінансових інвестицій: 973 951,00 грн (за договором
купівлі-продажу) станом на 27.08.2003. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 42 900,00 грн.
V. Мета проведення незалежної оцінки: визначення збитків, завданих об’єкту
приватизації за час володіння ним покупцем. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ
ФДМУ по м. Києву.
 6. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – лікарня на 400 ліжок
за адресою: м. Київ, смт Бортничі, вул. Світла. Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій,
довгострокових фінансових інвестицій: 340,0 тис. грн (за договором купівлі-продажу)
станом на 27.08.1997. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції
щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 42 900,00 грн.
VI. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом викупу. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 6. Об’єкт оцінки: майновий комплекс – санаторій (недіючий) загальною
площею 1 061,9 м2, а саме: водолікарня (літ. А) загальною площею 793,0 м2, ізолятор
(літ. Б) загальною площею 158,3 м2, літній павільйон (літ. В) загальною площею 87,3 м2,
майстерня (літ. Г) загальною площею 13,5 м2, туалет (літ. Д) загальною площею 9,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 04075, м. Київ, вул. Федора Максименка (Червонофлотська), 3. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата
оцінки: 30.04.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни
послуги з оцінки, що перевищують 10 400,00 грн.
VII. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості (ціни продажу) для здійснення приватизації об’єкта державної власності групи А шляхом викупу. Замовник та платник робіт з оцінки: РВ ФДМУ по м. Києву.
 7. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення окремо розташованої будівлі
їдальні загальною площею 1 063,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 03022,
м. Київ, вул. Васильківська, 34, літ. Т. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні. Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2018. Комісією не будуть розглядатися конкурсні
пропозиції щодо ціни послуги з оцінки, що перевищують 2 400,00 грн.
Конкурси відбудуться 25 квітня 2018 року о 15.00 в РВ ФДМУ по м. Києву
за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.
Документи приймаються до 12.00 19 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, бульв.
Шевченка, 50г, кімн. 108.
Конкурсна документація претендента подається в 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 допущені не будуть.
На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної
діяльності, який відбудеться 25 квітня 2018 року», а також зазначити назву об’єкта
оцінки та найменування суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.
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 (у редакції наказу ФДМУ від 16.01.2018
№ 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за №198/31650)
(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) передбачені
пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу
ІІ, 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 3 – 5 до Положення формами.
Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись
ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.
У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного
подання претендент до участі в конкурсі не допускається.
Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності
ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 03.01.2017

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 1 073,7 м2, а саме: 644,8 м2 –
басейн, побутові кімнати, коридори, сходові клітки (90,7 м2 – 1-й поверх; 521,6 м2 – 2-й
поверх та 32,5 м2 – 3-й поверх), 428,9 м2 – підвальні приміщення в спортивному комплексі, прибудованому до адміністративно-навчального корпусу. м. Львів, вул. Пасічна,
87. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Інститут розвитку нерухомості». Термін виконання робіт –
15 к/д. Вартість робіт – 2 350 грн.
Частина нежитлового приміщення площею 2,6 м2. 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 – 2 205 грн.
Нерухоме державне майно загальною площею 1 618,9 м2, а саме: будівля котельні літ. «К-1» площею 54,7 м2, виробничий будинок літ. «Ж-1» площею 853,0 м2,
ГРП літ. «М-1» площею 4,6 м2, склад літ. «О-1» площею 242,9 м2, будівля малярки
літ. «Н-1» площею 463,7 м2. м. Львів, вул. Личаківська, 150. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 195 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 362,3 м2 у будівлі під літ. «Б-1». м. Львів,
вул. Любінська, 160а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 250 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 10,8 м2 на другому поверсі спального
корпусу МРЦ. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бандери, 71. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 250 грн.
Нежитлові приміщення будівлі (індекси приміщень 1-41 та І-ХХ VI) площею
1 382,1 м2. м. Львів, просп. Шевченка, 9. Мета оцінки – укладення договору оренди.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 250 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення на першому поверсі № 33 – 44 площею 1 339,0 м2
та приміщення антресолі № 2 першого поверху № 47 – 51 площею 58,4 м2. Львівська
обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Міцкевича, 15. Мета оцінки – продо-
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вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 070 грн.
Нерухоме майно загальною площею 38,6 м2, а саме: вбудоване нежитлове приміщення площею 4,7 м2 та частина вестибуля площею 33,9 м2 на першому поверсі
лікувального корпусу МРЦ. Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бандери, 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 – 2 225 грн.
Нежитлові приміщення загальною площею 1 990,77 м2. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 258. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення № 12 загальною площею 9,3 м2 на першому
поверсі 2-поверхової будівлі. Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір,
вул. С. Дашо, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 100 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення площею 1,0 м2 на другому поверсі
будівлі гуртожитку. Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Винниченка, 9. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д.
Вартість робіт – 2 205 грн.
Виробничі цементно-бетонні площадки загальною площею 151,7 м2. м. Львів,
вул. Шевченка, 134. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 140 грн.
Нерухоме майно загальною площею 618,2 м2, а саме: виробничі приміщення літ.
«А-1» площею 86,1 м2; сушильні камери літ. «А-2», «А-3» площею 322,4 м2; естакада
столярного цеху площею 209,7 м2. м. Львів, вул. Шевченка, 134. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 150 грн.
Побутові приміщення будівлі під літ. «Б-1» корпус 38в загальною площею 81,6 м2.
м. Львів, вул. Каховська, 35а. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Частини нежитлового приміщення загальною площею 12,0 м2 на першому поверсі триповерхової будівлі літ. «Б-3», новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська,

168. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт –
2 к/д. Вартість робіт – 2 395 грн.
Вбудовані нежитлові приміщення (№ 35,36, 37, 38, 44, 51, VI) загальною площею
107,0 м2 на першому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. Львівська обл.,
м. Червоноград, вул. Стуса, 1. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Горбачов В. А. Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 100 грн.
Частина нежитлового приміщення кімнати № 5 ЛА З технічної будівлі майданчика
31 ТРЛК -1 площею 1,0 м2. Львівська обл., Жидачівський р-н, с. Рудківці, вул. Польова, 1. Мета оцінки – продовженя договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2 400 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 18,6 м2 на другому поверсі адміністративної будівлі. Львівська обл., Яворівський р-н, смт Івано-Франкове, вул. Міцкевича, 15. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2 240 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 4,0 м2 на першому поверсі будівлі під літ. «Б-3», новий аеровокзал. м. Львів, вул. Любінська, 168. Мета
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 220 грн.
Частина нежитлового приміщення загальною площею 1,5 м2 у вестибулі на першому поверсі корпусу нормальної анатомії та фізіології. 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 – 2 380 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 12,0 м2 на першому поверсі фронтального корпусу пам’ятки архітектури Жовківського замку. Львівська обл., м. Жовква,
пл. Вічева, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2 395 грн.
Частина даху чотириповерхової будівлі загальною площею 40,0 м2. м. Львів, пл.
Петрушевича, 2. Мета оцінки – продовженя договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2 200 грн.
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки майна об’єктів
оренди, що відбувся 04.01.2018

Переможцями конкурсів визнано:
юридичну особу – ТОВ «Консалтінгова компанія «Форекс» на проведення оцінки
державного майна:
частини нежитлового приміщення площею 7,5 м2 за адресою: вул. Маршала Бірюзова, 26/1, м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавського професійного
ліцею сфери послуг. Мета оцінки – укладення договору оренди. Вартість виконаних
робіт – 1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: вул. Старокотелевська, 6, м. Полтава, що обліковується на балансі ДУ «Полтавська виправна колонія
(№ 64)». Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт –
1 300,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;
юридичну особу – ПП «Центр незалежної оцінки та експертизи» на проведення
оцінки державного майна: частини нежитлового приміщення на технічному поверсі
площею 4,82 м2 та частини даху в гуртожитку № 1 площею 14,56 м2, загальною площею
19,38 м2, за адресою: вул. Навроцького, 9, м. Полтава, що обліковується на балансі
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Мета оцінки – продовження
дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 1 770,00 грн, строк виконання робіт
по об’єкту – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.01.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання
послуг з оцінки об’єктів:
гідротехнічні споруди за адресою: Рівненська обл., Дубровицький р-н, с. Переброди, с. Хілін, та Рівненська обл., Рокитніський р-н, в межах Старосільської сільської
ради, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість
виконання робіт з оцінки – 15 330 грн;
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ПП «АС-ТЕРРА»

19 000/10

ТОВ « Бізнесгрупа «Співдружність»

м. Харків, вул. Сидоренківська, 54

6. Об’єкт оцінки: земельна ділянка
Земельна ділянка
6310138800:06:009:0004

0,0250 га

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 04.01.2018

4

4 800

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
1 Приміщення № 111 площею 27,3 м2 на 2-му поверсі будівлі надзем- ПП «Бізнесних перонних бригад за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, консалтинг»
с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебувають на балансі ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль»
2 Нежитлове приміщення площею 834,4 м2 за адресою: Київська обл., ФОП Кравцова ЛюдПоліський р-н, м. Вільча, вул. Лісна, 77, що перебуває на балансі ДСП мила Ігорівна
«Північна Пуща»
3 Частина нежитлового приміщення площею 7,0 м2 на 2-му поверсі па- ДП «Європейський
сажирського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський центр консалтингу та
р-н, с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебувають на балансі ДП «Міжоцінки»
народний аеропорт «Бориспіль»
4 Частина приміщення № 2.1.3 площею 5,0 м2 на 2-му поверсі пасажир- ДП «Європейський
ського термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, центр консалтингу та
с. Гора, вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний оцінки»
аеропорт «Бориспіль»
Визначення вартості об’єкта з метою укладення договорів оренди
5 Приміщення № 2 площею 2,0 м2 на 1-му поверсі пасажирського тер- ФОП Гундарева Алла
мінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
Олексіївна
вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
6 Приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського
ФОП Гундарева Алла
термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, Олексіївна
вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
7 Приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського
ФО-П Гундарева
термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, Алла Олексіївна
вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
8 Приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського
ФОП Гундарева Алла
термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, Олексіївна
вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
9 Приміщення № 226 площею 2,0 м2 на 3-му поверсі пасажирського
ФОП Гундарева Алла
термінала «D» за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора, Олексіївна
вул. Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»
10 Нерухоме майно – гідротехнічні споруди (згідно з додатком (гідроФОП Чебаков Олектехнічні споруди 51 става та 6 гідротехнічних споруд) в межах земель сій Іванович
Шкарівської с/р, Глушківської с/р, Храпачівської с/р, Піщанської с/р,
Білоцерківської м/р Білоцерківського району Київської області, а також
в межах земель Лосятинської с/р, Саливонківської с/р, Соколівської
с/р Васильківського району Київської області, що обліковуються на
балансі ДП «Укрриба»
11 Приміщення № 43 – 52, № 58 – 60, № 68 – 74 (інв. № 47526) заФОП Кравцова Людгальною площею 315,9 м2 на другому поверсі будівлі лабораторного мила Ігорівна
корпусу АТБ за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Гора,
вул. Бориспіль-7, що перебувають на балансі ДП МА «Бориспіль»
12 Нежитлові приміщення адміністративно-лабораторного корпусу заТОВ «Гарантгальною площею 4 878,1 м2 за адресою: Київська обл., м. Вишневе,
Експертиза»
вул. Святошинська, 29, що перебувають на балансі Державній установі
«Український дім фарфорово-фаянсової промисловості»

4

Переможець –
суб’єкт оціночної
діяльності

10 000

Назва об’єктів

5

№
з/п

Строк виконання робіт (день)
Вартість

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спеціальної вартості для розрахунку орендної плати.

м. Харків, в-д Золотий
2-й, 5
м. Харків, в-д Золотий
2-й, 3
м. Харків, в-д Золотий
2-й, 1
м. Харків, пров. Сичівський, 2
м. Харків, пров. Сичівський, 5
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10
м. Харків, в-д Зміївський 3-й, 10а

Житловий будинок з господарськими
25,9 м2
будівлями
Житловий будинок, господарські
127,6 м2; 53,7 м2; м. Харків, в-д Зміївбудівлі та споруди літ. «А-1», жит27,3 м2
ський 3-й, 5
ловий будинок літ. «Б-1», житловий
будинок літ. «В-1»
Житловий будинок, господарські
м. Харків, пров. Стрі2
143,7 м
будівлі та споруди
лецький, 6
Житловий будинок, господарські
м. Харків, пров. Стрі399,4 м2
будівлі та споруди
лецький, 5
2. Об’єкт оцінки: квартири/кімнати
кімн. 16
25,6 м2
Кімн. 19 (25,6 м2), кімн. 20 (28,3 м2),
2
2
кімн. 21 (26,7 м ), кімн. 22 (24,9 м ),
м. Харків, просп.
кімн. 24 (14,6 м2), кімн. 26 (17,9 м2),
Гагаріна, 156 багатокімн. 29 (26,2 м2), кімн. 30 (27,9 м2),
307,7 м2
квартирний житловий
житлові приміщення 2-го поверху
будинок (літ. «А-2»)
№ 14, 15, 17, 18, 25, 27, 28 в літ.
2
«А-2» (115,6 м )
кімн. 23
27,3 м2
кв. 1
49,6 м2
кв. 3
49 м2
м. Харків, просп.
кв. 4
47,4 м2
Гагаріна, 158 Багатокв. 5
51,4 м2
квартирний житловий
кв. 6
66,8 м2
будинок
кв. 7
50,9 м2
кв. 8
49,2 м2
кв. 1
50,6 м2
кв. 2
63,6 м2
кв. 3
51,3 м2
м. Харків, просп.
кв. 4
50 м2
Гагаріна, 160/2 Багатоквартирний житловий
кв. 5
50,9 м2
2
будинок
кв. 6
65,8 м
2
кв. 7
51,7 м
2
кв. 8
51,5 м
3. Об’єкт оцінки: земельні ділянки з житловими будинками
Земельна ділянка
0,0336 га
м. Харків, вул. Сидо6310138800:06:009:0003
ренківська, 52
Житловий будинок
56,5 м2
Земельна ділянка
0,0304 га
6310136900:01:042:0003
м. Харків, просп.
Гагаріна,115а
Житловий будинок, господарські
43,7 м2
будівлі та споруди
Земельна ділянка
0,0943 га
6310138800:06:009:0001
м. Харків, вул. АрмаЖитловий будинок, господарські
турна, 21
111,3 м2
будівлі та споруди літ. «В-1»,
літ. «Ш-1»
Земельна ділянка
0,072 га
м. Харків, в’їзд 2-й Зо6310136900:01:042:0006
лотий, 8
Житловий будинок літ. «М-2»
189,2 м2
Земельна ділянка
0,0718 га
6310136900:01:041:0004
м. Харків, 7 в-д Золотий 2
Житловий будинок, господарські
191,1 м2
будівлі та споруди
Земельна ділянка
0,0455 га
м. Харків, вул. Арма6310138800:06:010:0007
турна, 39
Житловий будинок
66,9 м2
Земельна ділянка
0,0974 га
м. Харків, пров. Сичів6310136900:01:041:0006
ський 1
Житловий будинок
74,7 м2
Земельна ділянка
0,1000 га
м. Харків, пров. Сичів6310136900:01:041:0002
ський, 1а
Житловий будинок літ. «Ж-1»
32,8 м2
Земельна ділянка
0,0554 га
6310138800:06:015:0001
м. Харків, вул. Азербайджанська, 6
Житловий будинок з надвірними
79,9 м2
будівлями
Земельна ділянка
0,0580 га
6310136900:01:036:0002
м. Харків, пров. Стрілецький, 4
Житловий будинок, господарські
109,5 м2
будівлі та споруди
Земельна ділянка
0,0501 га
м. Харків, пров. АрмаЖитловий будинок, господарські
турний, 4
81,6 м2
будівлі та споруди

м. Харків, вул. Державінська ріг в-ду Зміївського 3-го

ТОВ « Інститут
Правового
Консалтингу»

Незавершене будівництво літ. «Б-3»

5 200

55,0 м2

124,9 м2

5

110,2 м2

Нежитлова будівля літ. «А-1»

5. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва

5 200

м. Харків, вул. Обоянська, 5

54,6 м2

2

77,9 м2; 44,5 м2

Нежитлова будівля літ. В-1

4 900

м. Харків, вул. Обоянська, 6

33,9 м2

2

86,9 м2;
32,1 м2

Нежитлова будівля літ. «К-1»

м. Харків, просп. Гагаріна, 182
м. Харків, просп. Гагаріна, 182а
м. Харків, просп. Гагаріна, 244б
м. Харків, пров. Сичівський, 2

4 900

м. Харків, просп. Гагаріна, 146а

179,8 м2

2

203,9 м2

Нежитлова будівля літ. «Н-2»

4 900

м. Харків, в-д Золотий
2-й, 6

м. Харків, просп. Гагаріна, 178

2

87,9 м2;
24,4 м2

75,3 м2

4 900

114,3 м2

м. Харків, просп. Гагаріна, 176

2

56,0 м2

168,8 м2

Нежитлова будівля Л-1 (31,5 м2),
нежитлова будівля літ. «М-1»
(31,6 м2), нежитлова будівля літ.
«К-1» (12,2 м2)

4 900

46,1 м2

Нежитлова будівля літ. «Б-1»

10

Житловий будинок, господарські
будівлі та споруди
Житловий будинок, господарські
будівлі та споруди
Житловий будинок, господарські
будівлі та споруди
Домоволодіння:
житловий будинок літ. «А-1»; житловий будинок «Б-1»
Житловий будинок літ. «М-2» з
господарськими будівлями та спорудами
Житлові будинки: літ. «А-1», літ.
«Ж-1» з надвірними будівлями
Житловий будинок літ. «А»; житловий
будинок літ. «Е» з надвірними будівлями і спорудами
Житловий будинок з прибудовами
літ. «А-1»
Житловий будинок, господарські
будівлі та споруди
Житловий будинок, господарські
будівлі та споруди
Житлові будинки: літ. «Г-1»,
літ. «Ж-1»

м. Харків, просп. Гагаріна, 156

63 000

Житловий будинок літ. «А-1»

559,0 м2

8 500/10

м. Харків, пров. Арматурний, 5
м. Харків, вул. Арматурна, 37
м. Харків, просп. Гагаріна, 113а
м. Харків, просп. Гагаріна, 113
м. Харків, в-д Золотой
2-й, 4

110,9 м2

м. Харків, просп. Гагаріна 104

2 500/7

Житлові будинки з надвірними будівлями та спорудами

68,1 м2

Нежитлові приміщення 2-го поверху
№ ІІ в літ. «А-2» (37,3 м2), нежитлові
приміщення 1-го поверху № 5, 6, ХІХ
в літ. «А-2» (42,1 м2), нежитлові приміщення підвалу 1-5, І-ІV; 1-го поверху
1-4, 7, 10-13, І-ХVІІІ, ХХ-ХХІІ в літ. «А-2»
(479,6 м2)

4

Переможцями конкурсу визнані:
ПП «Форкіс-Н» об’єкт оренди: нежитлові приміщення площею 263,9 м2 першого
поверху двоповерхової адміністративно-побутової будівлі, що перебуває на балансі Миколаївської філії ДП «АМПУ» (адміністрація Миколаївського морського порту),
за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадський узвіз, 1. Вартість робіт – 3 000 грн без
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкт оренди: частина приміщень
площею 163,25 м2 будівлі ангара-насосної, частина приміщень площею 144,3 м2
виробничо-побутової будівлі цеху № 1(10), що перебувають на балансі ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП», за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 4.
Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 к/дні;
ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкт оренди: нежитлові приміщення складу
площею 349,0 м2, що перебувають на балансі Березнегуватського управління водного
господарства, за адресою: Миколаївська обл., смт Березнегувате, вул. Павлова, 1.
Вартість робіт – 2 400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 5 к/дні;
ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди: частина холу площею 9,0 м2 четвертого поверху
шестиповерхової будівлі головного учбового корпусу, що перебуває на балансі Національного університету кораблебудування ім. Адмірала Макарова, за адресою:
м. Миколаїв, просп. Героїв України, 9. Вартість робіт – 2 500 грн без урахування ПДВ,
строк виконання робіт – 3 к/дні;
РТПП Миколаївської області на об’єкт оренди: частина даху площею 30,0 м2 адміністративної будівлі, що перебуває на балансі РВ ФДМУ по Миколаївській області,
за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20. Вартість робіт – 2 400 грн без урахування
ПДВ, строк виконання робіт – 2 к/дні.

м. Харків, в-д Золотий
1-й, 5

літ. «А-1» – 52,1 м2,
літ. «Б-1» – 27,5 м2

Житловий будинок літ. «С-1»

55,3 м2

Нежитлова будівля літ. А-1

7 000

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди з метою визначення
ринкової вартості державного майна для розрахунку
орендної плати, що відбувся 18.01.2018

Житлові будинки літ. «А-1» та «Б-1» з
надвірними будівлями

літ. «А-1» – 83,9 м2,
літ. «Б-1» – 27,0 м2

Житловий будинок

Місце розташування
об’єкта оцінки

5

Переможцем конкурсу визнано ПП «Форкіс-Н» на виконання робіт з проведення незалежної оцінки державного майна, об’єкта приватизації групи А – нежитлової
одноповерхової будівлі загальною площею 148,4 м2, що перебуває на балансі Територіального управління Державної судової адміністрації в Миколаївській області,
за адресою: Миколаївська обл., Новобузький р-н, м. Новий Буг, вул. Гагаріна, 32/3,
разом із земельною ділянкою, на якій вона розташована. Мета проведення оцінки:
визначення початкової ціни об’єкта приватизації з метою продажу на аукціоні разом
із земельною ділянкою. Вартість робіт – 12 000 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 15 календарних днів.

Житловий будинок, господарські
будівлі та споруди
Житловий будинок, господарські
будівлі та споруди
Житловий будинок, господарські
будівлі та споруди

м. Харків, вул. Сидоренківська, 47
2
літ. «А-1» – 132,4 м , м. Харків, вул. Армаліт. «В-1» – 48,4 м2 турна, 17
м. Харків, вул. Арма167,2 м2
турна, 19
м. Харків, вул. Макі74,6 м2
ївська, 3
м. Харків, в-д Золотий
2
56,2 м
1-й, 1
м. Харків, в-д Золотий
76,6 м2
1-й, 3

Житловий будинок

Розмір земельної ділянки, га (площа, м2)

Назва об’єкта оцінки

9 200

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
для проведення незалежної оцінки державного майна –
об’єкта приватизації гр. А разом із земельною ділянкою,
на якій він розташований, що відбувся 18.01.2018

1. Об’єкт оцінки: житлові будинки

ПП «АС-ТЕРРА»

Частина вбудованого нежитлового приміщення загального користування (кухня)
площею 2,0 м2 на другому поверсі дев’ятиповерхової будівлі гуртожитку. м. Львів,
вул. Під Голоском, 25. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 250 грн.
Частина нежитлового приміщення площею 5,4 м2 на першому поверсі будівлі.
м. Львів, вул. Лисеницька, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда». Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Нежитлове приміщення загальною площею 98,3 м2 на першому поверсі одноповерхової металевої споруди майстерні ВСП Технологічний коледж. м. Львів, вул. Демнянська, 15. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2 230 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 3,8 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу. м. Львів, вул. Демнянська, 15. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 4,4 м2 на першому поверсі
будівлі навчального корпусу. м. Львів, вул. Кульчицької, 2. Мета оцінки – укладення
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «Леда».
Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.

Місце розташування
об’єкта оцінки

ПП «АС-ТЕРРА»

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.01.2018

Розмір земельної ділянки, га (площа, м2)

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 18.01.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів, а саме:
склад готової продукції площею 530,4 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Дубровиця, вул. Залізнична, 14б, що перебуває на балансі Державного підприємства «Дубровицьке лісове господарство», визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо». Строк виконання робіт
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
склад паливно-мастильних матеріалів площею 420,0 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Костопіль, вул. Сарненська, 26, що перебуває на балансі Костопільського
міжрайонного управління водного господарства, визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне-Експо».
Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з
оцінки – 2 500 грн;
частина елеватора комбікормового заводу площею 13,92 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Радивилів, вул. Стрижака, 4, що перебуває на балансі Державного підприємства «Радивилівський комбінат хлібопродуктів», визнано Рівненську товарну
біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт
з оцінки – 2 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.01.2018

ТОВ «Інститут Правового Консалтингу»

Окреме індивідуально визначене майно – трансформатор ТМЗ-1000 (інв. № 5),
Львівська обл., Буський р-н, смт Красне, вул. Залізнична, 18. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні.
Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1 500,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 22.03.2018

Назва об’єкта оцінки

Продовження таблиці

4. Об’єкт оцінки: нежитлові приміщення

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
виробниче приміщення адміністративного будинку літ. «А-4» площею 13,8 м2
за адресою: м. Рівне, вул. Кавказька, 7, що перебуває на балансі Рівненського обласного управління водних ресурсів, – визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання
робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн;
спортивний зал з переходом (літ. Б-2) загальною площею 724,6 м2 за адресою:
м. Рівне, вул. 16 Липня, 38, що перебуває на балансі Прокуратури Рівненської області, – визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 900 грн.

55 200/10

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 17.01.2018

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.01.2018

34 200/10

1. Нежитлові приміщення першого поверху площею 579,2 м2, м. Львів, вул. Стрийська, 105. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д.
Вартість робіт – 2 290,00 грн.
2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 7,67 м2 у підвальному приміщенні корпусу патологічної анатомії, м. Львів, вул. Пекарська, 52. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 225,00 грн.
3. Вбудовані нежитлові приміщення № 1, 2 загальною площею 139,8 м2, м. Львів,
вул. Демнянська, 15. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 300,00 грн.
4. Вбудоване нежитлове приміщення загальною площею 31,2 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу, м. Львів, вул. Демнянська, 15. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 390,00 грн.
5. Частина нежитлового приміщення № 2а загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 11. Мета оцінки – продовження
договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість
робіт – 2 195,00 грн.
6. Нежитлове приміщення загальною площею 20,65 м2 на першому поверсі
адміністративно-виробничої будівлі, м. Львів, вул. Шевченка, 134. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД
Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 050,00 грн.
7. Частина даху будівлі лабораторно-адміністративного корпусу загальною площею 80,0 м2, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Оброшино, вул. Шевченка, 6.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 200,00 грн.
8. Частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі
навчального корпусу, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 250,00 грн.
9. Окреме індивідуально визначене майно – господарська будівля площею
104,5 м2, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Рєпіна, 8. Мета оцінки – визначення ринкової
вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова
компанія». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 255,00 грн.
10. Довгострокові фінансові вкладення – місце на торгово-фінансовій біржі
(м. Львів), що у процесі приватизації не увійшло до статутного капіталу ВАТ «Дрогобицький завод автомобільних кранів». Мета оцінки – визначення розміру збитків,
завданих державі. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «ГалСвіт». Термін виконання робіт – 20 к/д . Вартість робіт – 4 950,00 грн.

адміністративне приміщення насіннєвої інспекції загальною площею 332,9 м2
за адресою: Рівненська обл., смт Гоща, вул. Олени Теліги (Ковпака), 1, що перебуває
на балансі Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, – визнано ТзОВ «ЦТБ Рівне Експо». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.
Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн.

54 000/10

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 10.01.2018

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Горького,
250 (балансоутримувач – Роменський коледж Державного вищого навчального закладу
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана») з метою
продовження дії договору оренди визнано ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 120,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення підвалу площею 30,3 м2 за адресою: м. Суми, вул. Засумська, 12а (балансоутримувач – Сумське обласне управління лісового та мисливського господарства) з
метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Маслій А. Ф. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 110,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина
даху площею 2,0 м2 за адресою: Сумська обл., Конотопський р-н, смт Дубов’язівка,
вул. Петра Лусти, 38 (балансоутримувач – Державне підприємство спиртової та
лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ») з метою передачі в оренду визнано
ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 120,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 24.01.2018

Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – цілісного майнового комплексу Ямпільського орендного молокозаводу. Орендар – ТОВ «Ямпільський молокозавод» за адресою: Сумська обл., смт Ямпіль, вул. Бузкова, 16; Сумська
обл., Ямпільський р-н, с. Гремячка, вул. М. Штанюк, б/н; Сумська обл., Ямпільський
р-н, с. Антонівка, з метою продовження договору оренди визнано ПП ЕОФ «Апекс».
Строк надання послуг з оцінки – 20 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 25 000,00 грн.

№ 29-30 (1153-1154)

9

відомості
приватизації

№ 29-30 (1153-1154)

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу
ФОП Дрозд Ю. О.

2 000/2
2 070/2

ФОП Мок ТОВ ІКК
ТОВ «СВК»
ров О. П. «Проконсул»

2 350/5
2 000/5

ФОП Мок
ров О. П.

Мета проведення
оцінки
Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди

Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
Визначення вартості об’єкта з метою
продовження договору оренди
Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду
Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

Визначення вартості об’єкта оренди з
метою передачі в
оренду

13 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 4 на 1-му поверсі 4-поверховій
громадській будівлі загальною площею 34,4 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Бакуліна, 10, що перебувають на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 6, 7 на 1-му поверсі 5-поверхової
будівлі учбового корпусу загальною площею 37,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Чернишевського, 79, що перебувають на балансі
Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

1 856/4

№
з/п

2 130/5

ФОП Мокров ФОП Мокров
ТОВ «СВК» ТОВ «СВК» ТОВ «СВК» ТОВ «СВК» ТОВ «СВК»
О. П.
О. П.
ТОВ «СВК»
ФОП Мокров О. П.

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Продовження таблиці

ФОП Жарихін ТОВ «КонЮ. В.
станта»

ТОВ «Конс Переможець
танта»»
конкурсу

Вартість
робіт/строк
виконання
1 856/4
2 020/2
1 960/1
1 960/1
1 970/1
2 040/2
2 350/5

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПФ «Бонс»

Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди
Визначення
вартості об’єкта
з метою продовження договору
оренди

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду
Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ПФ «Бонс»

Мета проведення
оцінки

2 300/5

ПФ «Бонс»

Переможець
конкурсу
ПФ «Бонс»
ТОВ «СВК»
ФОП
Дрозд Ю. О.

ТОВ «Константа»»

1 700/4
2 238/4

1 Нежитлове приміщення на 2-поверсі будинку побуту загальною площею 13,7 м2 за адресою: Харківська обл., Харківський
р-н, c. Комуніст, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва, що
обліковується на балансі Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва
2 Нежитлові приміщення – кім. № 1-3, 1-4, 1-5 (згідно з
планом) на першому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі (інв. № 10302001, літ. А-1) загальною площею
27,9 м2 за адресою: Харківська обл., Великобурлуцький р-н,
смт Великий Бурлук, вул. Центральна (Радянська), 19, що перебувають на балансі Управління державного казначейства у
Великобурлуцькому районі Головного управління Державного
казначейства України у Харківській області
3 Частина холу на другому поверсі 3-поверхової адміністративної будівлі (інв. № 221, літ. А-3, реєстровий
№ 02894131.1.ВОАНДТОО9, пам’ятка архітектури) загальною
площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Руднєва, 36, що перебуває на балансі Апеляційного суду Харківської області
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 53 на 2-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
22,4 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а,
що перебуває на балансі Державного університету телекомунікації

1 970/1

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

2 300/5

№
з/п

Вартість
робіт/строк
виконання

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбувся 11.01.2018

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

ТОВ «СВК»

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

ФОП Сорокіна І. М.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

ФОП Мок
ров О. П.

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

1 800/5

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

1 Нежитлове приміщення – кімн. № 317 на 3-му поверсі 7-поверхової
адміністративно-управлінської будівлі загальною площею 36,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 28, що перебуває на
балансі Головного управління статистики у Харківській області
2 Частина майданчика з твердим покриттям загальною площею
100,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на
балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріально-технічного забезпечення»
3 Нежитлове приміщення – кімн. № 5 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі загальною площею 19,8 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська
контора матеріально-технічного забезпечення»
4 Нежитлове приміщення – кімн. № 43 на першому поверсі семиповерхового Університетського стоматологічного центру ХНМУ (інв.
№ 10320007, літ. «А-7») загальною площею 3,6 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Перемоги, 51, що перебуває на балансі Харківського
національного медичного університету
5 Нежитлове приміщення – кімн. № 24 на четвертому поверсі семиповерхової будівлі консультативно-діагностичної поліклініки науковопрактичного медичного центру ХНМУ ( інв. № 10300001, літ. «А-7»)
загальною площею 11,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Текстильна,
4, що перебуває на балансі Харківського національного медичного
університету
6 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 4-поверхової будівлі адміністративно-учбового корпусу загальною площею 10,5 м2
за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 333, що перебуває
на балансі Харківського державного університету харчування та торгівлі
7 Частина вбудованого нежитлового приміщення в службовому одноповерховому будинку зв’язку (пост ЕЦ) з/д ст. Коломак загальною
площею 5,0 м2 за адресою: Харківська обл., Коломацький р-н,
с. Шелестове, вул. Привокзальна, 7, що перебуває на балансі Виробничого підрозділу «Люботинське будівельно-монтажне експлуатаційне
управління» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська
залізниця» на праві господарського відання
8 Нежитлове приміщення на 2-му поверсі 2-поверхового блоку «В»
4-поверхової будівлі загальною площею 17,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебуває на балансі Українського
науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності
9 Нежитлове приміщення – кімн. № 19 на цокольному поверсі головного корпусу блоку «В» загальною площею 32,8 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Клочківська, 339, що перебуває на балансі Українського
науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності
10 Нежитлові приміщення – кімн. № 16, 17 на 1-му поверсі (площею
48,7 м2) та кімн. № 34, 35, 36, 37 на 2-му поверсі (площею 52,6 м2)
2-поверхової виробничої будівлі загальною площею 101,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебувають на балансі ДП
«Харківське промислово-торговельне підприємство»
11 2-поверхова будівля школи загальною площею 780,4 м2, інв.
№ 52276/1, літ. А-2; 2-поверхова будівля початкової школи загальною площею 1 068,8 м2, інв. № 52276, літ. Б-2; 3-поверхова будівля
дитячого садка загальною площею 2 978,4 м2, інв. № 52277, літ.
В-3; одноповерхова будівля топкової загальною площею 96,8 м2, інв.
№ 52276/2, літ. Г-1; одноповерхова будівля хозблоку загальною площею 39,4 м2, інв. № 52464, літ. Д-1; одноповерхова будівля сміттєзбірника загальною площею 7,8 м2, інв. № 52276/3, літ. Ж-1, за адресою: м. Харків, вул. Професорська, 28, загальною площею 4 971,6 м2,
що перебувають на балансі Харківського державного
авіаційного виробничого підприємства
12 Частина вестибуля № 26 на 1-му поверсі 5-поверхової
адміністративно-учбової будівлі загальною площею 1,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кооперативна, 7, що перебуває на балансі Харківського коледжу Державного університету телекомунікації

ПФ Агентство
«Схід»

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

2 350/5

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

№
з/п

2 200/3

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

2 200/3

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

2 040/2

Визначення вартості
об’єкта з метою передачі
в оренду

Визначення
вартості об’єкта
оренди з метою
передачі в оренду

Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: підземний склад готової продукції з інженерною
інфраструктурою загальною площею 18 306,8 м2 (разом із земельною ділянкою),
що не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Ков’ягівське хлібоприймальне підприємство» (ліквідовано). Місцезнаходження об’єкта оцінки: Харківська обл., Валківський
р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а. Балансоутримувач: відсутній. Мета проведення
незалежної оцінки: визначення початкової вартості об’єкта державної власності групи А разом із земельною ділянкою, що приватизується шляхом продажу на аукціоні.
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):
нежитлова будівля – підземний склад готової продукції загальною площею 18 306,8 м2
з інженерною інфраструктурою: залізничні колії, автодороги, лінія електропередачі
зовнішнього освітлення, зовнішня каналізація, каналізація вигрібна, зовнішній водопровід, каналізація, огорожа складу із залізобетонних плит. Розмір статутного фонду
(власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна: станом на 31.12.1997 становить 2 332,353 тис. грн. Місце розташування земельної
ділянки (ділянок): Харківська обл., Валківський р-н, смт Ков’яги, вул. Заводська, 9а.
Розмір земельної ділянки (ділянок): 7,0419 га. Кадастровий номер земельної ділянки
(ділянок): 6321255400:03:000:0743. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Для обслуговування нежитлової будівлі. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна
грошова оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну
таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна.
Запланована дата оцінки: орієнтовно 31.12.2017. Переможець: ТОВ «Бізнес-група
«Співдружність». Вартість робіт: 9 200 грн. Строк виконання: 10 днів.
II. Об’єкти оренди.

7 200/2

Визначення вартості
об’єкта оренди до 200,0 м2
для погодження розрахунку
орендної плати (за заявою
від сторонньої організації)

Мета проведення
оцінки

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 25.01.2018

1 856/4

ПП «Радикал»

2 250/1
2 425/2
2 380/2
2 200/5
2 200/5
1 900/5
2 400/2

Сорокі- ПФ Агент- ФОП Жа- ФОП Жари- ФОП Сорокіна І. М. ФОП СоПФ «Бонс» ФОП
на І. М.
ство «Схід» рихін Ю.В. хін Ю.В.
рокіна І. М.

2 000/3
2 000/3

Мета проведення оцінки

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

ПФ
«Бонс»

2 000/3

1 Нежитлові приміщення – літ. «Щ-2», з кімн. № 1 до кімн. № 7
на першому поверсі двоповерхової будівлі пожежної частини,
інв. № 101310008, загальною площею 124,9 м2 за адресою:
Харківська обл., Дергачівський р-н, с. Подвірки, вул. Макаренка, 1, що перебувають на балансі ДУ «Курязька виховна колонія
ім. А. С. Макаренка»
2 2-поверхова будівля учбово-виробничої майстерні
загальною площею 371,1 м2 за адресою: м. Харків, майдан
Фейєрбаха, 10, що перебуває на балансі ДПТНЗ «ЦПТО № 3
м. Харкова»
3 Нежитлові приміщення в антресолі 12,5 м2, у підвалі – 41,2 м2
та першого поверху – 108,3 м2 у будівлі – пам’ятці архітектури
учбового корпусу № 2 Харківського Національного університету
мистецтв ім. І. П. Котляревського загальною площею 162,0 м2
за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 13, що перебувають на балансі Харківського Національного Університету мистецтв ім. І. П. Котляревського
4 Нежитлові приміщення – № 1, 2, 4 частина кімн. № 3 на
2-му поверсі 2-поверхової будівлі учбово-виробничих майстерень загальною площею 575,8 м2 за адресою: м. Харків,
бульв. І. Каркача, 26, що обліковується на балансі Центра
професійно-технічної освіти № 1 м. Харків
5 Частина покрівлі 3-поверхової будівлі робочого технологічного
корпусу (інв. № 1) загальною площею 20,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Кібальчича, 12а, що перебуває на балансі ДУ «Державний
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»
6 Ділянка покрівлі на даху 3-поверхової будівлі науково-експери
ментального корпусу загальною площею 20,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Кривоконівська, 30, що перебуває на балансі
ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології
машинобудування»
7 Нежитлові приміщення чотириповерхової будівлі на 1-му поверсі – 128,2 м2 та у підвалі – 116,6 м2 (літ. «А-4»), яка є пам’яткою
архітектури, загальною площею 244,8 м2, за адресою: м. Харків,
пл. Конституції, 13, що перебувають на балансі Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського
8 Нежитлове приміщення – частина кухні на 3-му поверсі 5-по
верхової будівлі гуртожитку № 7 (інв. № 103000064) загальною
площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 46,
що перебуває на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна
9 Нежитлове приміщення – частина коридору на 1-му поверсі
9-поверхової будівлі гуртожитку № 9 (інв. № 103000042) загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків, просп. Л. Свободи, 51, що перебуває на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна
10 Частина коридору на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 11 загальною площею 6,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Отакара Яроша, 10, що обліковується на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
11 Нежитлове приміщення одноповерхової адміністративної
будівлі загальною площею 174,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Примирівська, 1, що перебуває на балансі Державного
проектно-вишукувального та науково-дослідного інституту
«Укренергомережпроект»

2 060/2

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ФОП Сорокіна І. М.

№
з/п

Вартість робіт/
строк виконання
Переможець
конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбувся 04.01.2018

5 Нежитлове приміщення – кімн. № 51 на 2-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
19,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а,
що перебуває на балансі Державного університету телекомунікації
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 79б, 79в на 3-му поверсі
3-поверхової адміністративної будівлі загальною площею
21,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 188а,
що перебувають на балансі Державного університету телекомунікації
7 Частина коридору № 41 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Л. Свободи, 51б, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки
8 Частина побутової № 4 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею 2,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цілиноградська, 58, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки
9 Частина коридору № 7 на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею 3,0 м2 за адресою: м. Харків,
просп. Л. Свободи, 51а, що перебуває на балансі Харківського
національного університету радіоелектроніки
10 Нежитлове приміщення – кімн. № 9 на 3-му поверсі
4-поверхової адміністративної будівлі з підвалом загальною
площею 14,6 м2 за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 26,
корпус № 4, що перебуває на балансі Регіонального сервісного центру МВС в Харківській області
11 Частина холу першого поверху чотириповерхового учбовоадміністративного корпусу (інв. № 25890, літ. «А-4») загальною
площею 9,0 м2 за адресою: Харківська обл., м. Лозова, мкр-н
9, буд. 7, що перебуває на балансі Харківського державного
автомобільно-дорожнього коледжу
12 Частина нежитлового приміщення на 1-му поверсі одноповерхової будівлі складу технічного майна загальною площею
200,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Цементна, 3, що перебуває на балансі ДП МОУ «Харківська контора матеріальнотехнічного забезпечення»
13 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 2 (за техпаспортом)
на 1-му поверсі 7-поверхової будівлі культурно-просвітнього
центру загальною площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Пушкінська, 88, що перебуває на балансі Національного
юридичного університету імені Ярослава Мудрого
14 Нежитлові приміщення – кімн. № 16, 17, 18, 19, 20, 21 у підвалі площ. 71,8 м2, кім. № 2, 3, 22, 23, 48, 49 на 1-му поверсі
площею 212,1 м2, кімн. № 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16 на 3-му
поверсі площею 145,6 м2 та кімн. № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 на 4-му поверсі площею 349,2 м2
шестиповерхової нежитлової будівлі, пам’ятка архітектури,
інв. № 1, загальною площею 778,7 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 1, що перебувають на балансі ДУ «Державного
інституту праці та соціально-економічних досліджень»

ТОВ «Константа»

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Кудлаївка 2 (інвентарний
№ 0260, реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ467), а саме: контурна дамба, водовипуск, паводковий водовипуск за адресою: Тернопільська обл., Шумський р-н в межах
земель Підгаєцької сільської ради, за межами с. Кудлаївка, що перебувають на балансі
Державного підприємства «Укрриба», визнано ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення
оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою
передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 7 500,00 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: гідротехнічні споруди ставу Підгайці 1 (інвентарний № 0259,
реєстровий № 25592421.71.ААЕЖАЖ479), а саме: роздільна дамба, водовипуск, верховина, верховина, паводковий водовипуск, водонапуск, водонапуск за адресою: Тернопільська обл., Шумський р-н в межах земель Підгаєцької сільської ради, за межами
с. Підгайці, що перебувають на балансі Державного підприємства «Укрриба», визнано
ТзОВ фірма «Гудвіл». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна
для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт
з оцінки – 7 500 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

Найменування об’єкта оцінки, площа, місцезнаходження
(індекс, адреса), балансоутримувач (назва, код за ЄДРПОУ,
контактний телефон)

2 350/5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 09.01.2018

№
з/п

2 050/1

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина холу 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 ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки:
визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою передачі в оренду. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежиле приміщення поз. 1-2′ площею 8,6 м2 та частки площ
приміщень спільного користування – 3,4 м2 першого поверху будівлі літ. А за адресою:
вул. С. Бандери, 19а, м. Борщів, Тернопільська обл., що перебуває на балансі Головного управління статистики у Тернопільській області, 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 – 2 300 гривень,
строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень адмінбудинку загальною
площею 176,9 м2 на другому поверсі адмінбудинку за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового
розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору
оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 300 гривень, строк виконання робіт –
5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень адмінбудинку загальною
площею 81,7 м2 на третьому поверсі адмінбудинку за адресою: вул. Князя Острозького, 14, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Департаменту агропромислового
розвитку Тернопільської обласної державної адміністрації, визнано ТОВ «Експертноконсультаційна фірма «Орієнтир-Оцінка». 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.

Продовження таблиці
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ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 04.01.2018

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

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 05.01.2018

Вбудоване нежитлове приміщення площею 15,0 м2 на четвертому поверсі та частина
даху площею 82,0 м2 адміністративної будівлі, що перебувають на балансі Херсонської
філії державної установи «Інститут охорони грунтів України», за адресою: м. Херсон,
вул. Кольцова, 59, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

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 12.01.2018

Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 32,3 м2 на другому поверсі
триповерхової виробничої будівлі, що перебуває на балансі Херсонської філії ПАТ «Укр
пошта», за адресою: Херсонська обл., смт Білозерка, вул. Свободи (Карла Маркса),
92, переможець конкурсу – ФОП Тєстоєдова І. Б. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні
договору оренди. Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.
Частина пішохідної асфальтобетонної дороги біля навчального корпусу № 1 загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Херсонського національного технічного
університету, за адресою: м. Херсон, Бериславське шосе, 24, переможець конкурсу –
ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 300
грн. Строк виконання робіт – 2 дні.

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 22.01.2018

Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 25,7 м2 двоповерхової адміністративної будівлі (реєстровий № 04394579.55.АААБЖВ 189), що перебуває
на балансі Каховського міжрайонного управління водного господарства, за адресою:
Херсонська обл., Каховський р-н, м. Таврійськ, вул. Героїв Сталінграда, 23, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Мета проведення незалежної оцінки – визначення
ринкової вартості для розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди.
Вартість робіт – 2 400 грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

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 02.01.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – гідротехнічні споруди
ставу Завалійки (реєстровий номер 25592421.85.ААЕЖАЖ821, інв. № 3-552), а саме:
ґрунтова гребля, паводковий водоскид, верховинна (водоперепускна споруда), відвідний канал, що обліковуються на балансі ДП «Укрриба», за адресою: Хмельницька
обл., Волочиський р-н, на території Війтовецької селищної об’єднаної територіальної
громади визнано ТОВ «Орієнтир – Реформа». Вартість виконання робіт з оцінки –
6 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 9 календарних днів.
2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – вбудовані приміщення корпусу гаражів загальною площею 37,9 м2, що обліковується на балансі ДП
«Новатор», за адресою: вул. Молодіжна, 15, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг
сервіс». 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 загальною площею 187,0 м2 на першому поверсі у будівлі спортивного комплексу, що
обліковується на балансі Кам’янець-Подільського індустріального коледжу, за адресою: вул. Суворова, 17, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ПП «Аспект». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 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 укладення договору оренди – приміщення швейної
майстерні площею 108,5 м2 у будівлі виробничих майстерень № 2, що обліковується
на балансі Вищого художнього професійного училища № 19, за адресою: вул. Миру,
3, смт Гриців, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. визнано ПП «ТЗК-Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 100,00 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 укладення договору оренди – приміщення загальною площею 37,3 м2 (у т. ч. площа загального користування – 8,1 м2) на першому
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Хмельницької філії ДП
«Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», за адресою: вул. Свободи, 37, м. Хмельницький визнано ПП «ТЗКЕксперт». Вартість виконання робіт з оцінки – 1 950,00 грн. (без урахування ПДВ),
строк виконання робіт – 4 календарних дні.

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 09.01.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – частина приміщення загальною площею 55,0 м2 на першому поверсі лабораторного корпусу, що
обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса,
за адресою: вул. Свободи, 36, м. Хмельницький 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 укладення договору оренди – приміщення загальною площею 50,0 м2 (у т. ч. приміщення площею 18,2 м2 та частина приміщення площею
31,8 м2) на третьому поверсі лабораторного корпусу, що обліковується на балансі Донецького національного університету ім. Василя Стуса, за адресою: вул. Свободи, 36,
м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг сервіс». 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 укладення договору оренди – частина асфальтованої площадки площею 20,0 м2, що обліковується на балансі Регіонального сервісного центру МВСУ в Хмельницькій області, за адресою: вул. Західно-Окружна, 11/1,
м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 200,00 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 – нежитлові приміщення загальною площею 36,42 м2 (у т. ч. площа загального користування – 5,32 м2)
на першому поверсі у будівлі гуртожитку, що обліковується на балансі Старокостянтинівського професійного ліцею, за адресою: вул. І. Франка, 35, м. Старокостянтинів,
Хмельницька обл. визнано ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 000,00 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 укладення договору оренди – нежитлові приміщення
загальною площею 88,6 м2 на першому поверсі житлової будівлі, що обліковується на
балансі Національної академії статистики, обліку та аудиту, за адресою: вул. Сковороди,
11, м. Хмельницький визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
6. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 85,1 м2 (у т. ч. площа загального користування – 4,6 м2) на першому поверсі двоповерхової прибудови до адміністративної будівлі, що обліковується
на балансі Головного управління статистики у Хмельницькій області, за адресою:
вул. Героїв Майдану, 36, 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.
7. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення загальною площею 32,0 м2 на другому поверсі адміністративного будинку, що обліковується на балансі Хмельницького обласного управління водних ресурсів, за адресою:
вул. Соборна, 29, м. Хмельницький визнано ФОП Аврамчука Ігоря Віталійовича. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 000,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
8. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 489,1 м2 на першому поверсі будівлі складів цивільної оборони 2-ї
групи, що обліковується на балансі Управління з питань цивільного захисту населення
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облдержадміністрації, за адресою: вул. Комарова, 5а, смт Летичів, Хмельницька обл.
визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн
(без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.
9. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні – частина
нежитлових приміщень загальною площею 59,3 м2, що становить 3/100 частини від загальної площі всього майнового комплексу, а саме: кімнати диспетчерської, позначеної в плані літерою «А2»: 1 – коридор площею 3,5 м2; 9 – диспетчерська площею 9,2 м2;
10 – коридор площею 4,5 м2; 11 – фойє площею 32,3 м2; 12 – кабінет площею 9,8 м2, що
обліковується на балансі Теофіпольського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за адресою: Хмельницька обл., смт Теофіполь,
вул. Заводська, 1, визнано ПП «Консалтінг сервіс». Вартість виконання робіт з оцінки –
2 400,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 10 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 25.01.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – нежитлові приміщення загальною площею 84,0 м2 у підвалі гуртожитку, що обліковується на балансі Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-економічного коледжу,
за адресою: вул. Годованця, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00,00 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 – частина приміщень
загальною площею 113,1 м2 на третьому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Старокостянтинівського міськрайонного центра зайнятості, за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні, 4, м. Старокостянтинів, 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 укладення договору оренди – приміщення загальною площею 96,1 м2 (у т. ч. площа загального користування – 29,8 м2) на одинадцятому
поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі Головного управління
статистики у Хмельницькій області, за адресою: вул. Героїв Майдану, 36, м. Хмельницький, визнано ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 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 139,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі та приміщення
боксу площею 39,2 м2, що обліковується на балансі Управління Державної казначейської служби України в Ярмолинецькому районі Хмельницької області, за адресою:
вул. Шевченка, 6, смт Ярмолинці, Хмельницька обл., визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 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 02.01.2018

І. 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.
1. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення другого поверху адмінбудівлі площею
122,6 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна фіскальна служба України, перебуває в оперативному управлінні Черкаської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. 206 Дивізії, 10а, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
Виконавчий комітет Степанецької сільської ради. Дата оцінки: 31.10.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 700,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський державний технологічний університет. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 460, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Слободяник
В. В. Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання робіт – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 200,00 грн.
ІІ. 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 приміщення адмінбудівлі площею 2,0 м2. Най
менування балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління МВС України в Черкаській
області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Смілянська, 57, м. Черкаси. Платник
робіт з оцінки: ПАТ АБ «Укргазбанк». Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 850,00 грн.

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 09.01.2018

І. 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.
1. Назва об’єкта оцінки: гаражне приміщення площею 104,4 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Державна установа «Уманська виправна колонія
(№ 129)». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Енергетична, 6, м. Умань, Черкаська
обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Хоменко Ю. М. Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 395,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на першому поверсі
(фойє) площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Шевченка, 6, м. Канів, Черкаська обл. Платник робіт
з оцінки: ФОП Бузницький Сергій Леонідович. Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін
виконання робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 395,00 грн.
ІІ. 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 нежитлових приміщень на 1-му поверсі адмінбудівлі загальною площею 29,5 м2 (18,2 м2 – корисна, 11,3 м2 – загального користування). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Науково-дослідний інститут «Акорд». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Одеська, 8. Платник
робіт з оцінки: ПП «Фотоніка Плюс». Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання
робіт – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 350,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (старої будівлі аеровокзалу) загальною площею 1,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Регіональний структурний підрозділ Київського районного центру «Київцентраеро»
Державного підприємства обслуговування повітряного руху України. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Смілянська, 168. Платник робіт з оцінки: ПАТ «ДАТАГРУП». Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2 350,00 грн.

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 15.01.2018

І. 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: приміщення другого поверху чотириповерхової адміністративної будівлі площею 15,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Державне підприємство «Черкаський державний науково-дослідний інститут технікоекономічної інформації в хімічній промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки:
бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ТОВ «САН ПРОМ СЕРВІС
ГРУП». Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін виконання робіт – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 900,00 грн.
ІІ. 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 приміщення на четвертому поверсі в будівлі гуртожитку площею 0,5 м2, частина приміщення на четвертому поверсі на протилежній
стороні сходової клітки в будівлі гуртожитку площею 0,5 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Черкаський комерційний технікум. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: м. Черкаси, вул. Смілянська, 84/2. Платник робіт з оцінки: ТОВ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС». Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 2 360,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 22.01.2018

І. 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.
1. Назва об’єкта оцінки: огорожа № 1 довжина 143,76 м. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТОВ «Дніпроінвест Ч». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул.
Набержна, 82, с. Коробівка, Золотоніський р-н, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ТОВ «Корліс». Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 2000,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення вестибуля (справа від ліфтів) навчального корпусу № 1 площею 3,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта
оцінки: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: бульв. Шевченка, 81, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Гоннов С. Ф. Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної
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діяльності визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні,
вартість послуг – 1 800,00 грн.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення адміністративно-господарського
корпусу площею 12,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: відокремлений структурний підрозділ агротехнічного коледжу Уманського національного університету садівництва. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Незалежності,
16, м. Умань, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: ФОП Войцеховський С. В. Дата
оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності
визнано ТБ «Універсальна». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість
послуг – 1 900,00 грн.
ІІ. 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: окремо визначені приміщення першого поверху адміністративної будівлі площею 4,0 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки:
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: бульв. Шевченка, 205, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ПАТ «Українська фінансова група». Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано КТ АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 600,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень адмінбудівлі загальною
площею 25,0 м2, з них: підвалу – 15,0 м2, першого поверху – 10,0 м2. Найменування
балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Дашковича, 39 м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Прокопенко В. В. Дата оцінки: 30.11.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 000,00 грн.
ІІІ. 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 – Торговий центр. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПАТ
«Черкаський». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 19836, Черкаська обл., Драбівський
р-н, с. Рецюківщина, вул. Паркова, 3. Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи –
2 календарних дні, вартість послуг – 7 230,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс колишнього державного
підприємства – фірми «Оризон-Транс». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 20708,
Черкаська обл., м. Сміла, вул. Промислова, 13. Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 13 500,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 02.01.2018

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано ТОВ «Оцінка – Інформ» на вбудоване приміщення (1-116) площею 11,0 м2 на
першому поверсі адміністративного будинку (літ. А) за адресою: Чернівецька обл.,
м. Новоселиця, вул. Центральна, 108, що перебуває на балансі Державної фіскальної
служби України, в оперативному управлінні (користуванні) Новоселицького ОДПІ ГУ
ДФС 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 ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 04.01.2018

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу
визнано ФОП Федоренко Аллу Анатоліївну на вбудоване приміщення (9-3) площею
15,6 м2 технічного поверху адміністративної будівлі (літ. А) за адресою: м. Чернівці,
вул. Комарова, 1а, що перебуває на балансі Управління ДСНС України 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 ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг
з оцінки майна, що відбувся 18.01.2018

Конкурсною комісією РВ ФДМУ по Чернівецькій області переможцем конкурсу визнано ФОП Читайло Валентину Василівну на вбудовані нежитлові приміщення першого
поверху будівлі навчального корпусу № 1 (літ. А) загальною площею 44,5 м2 (у т. ч.: приміщення (1-80) – 32,8 м2, частина приміщення (1-81) – 11,7 м2) за адресою: м. Чернівці,
вул. П. Каспрука, 2, що перебувають на балансі Державного вищого навчального закладу
«Чернівецькій політехнічний коледж». Мета проведення оцінки: передача в оренду. Вартість та строк виконання робіт з оцінки: 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 10.01.2018

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ПП «КБ – Експерт» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення (холу) площею 3,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що перебуває на балансі Головного управління Національної
поліції в Чернігівській області, за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 116а (вартість
виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна);
частина першого поверху загальною площею 2,0 м2 триповерхової будівлі, що перебуває на балансі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту,
за адресою: м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 4а (вартість виконання робіт з оцінки –
2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна);
ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлове приміщення площею 33,6 м2 одноповерхової адмінбудівлі, що перебуває на балансі Головного управління статистики
у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Городня, вул. Троїцька, 4
(вартість виконання робіт з оцінки – 2 070 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

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 17.01.2018

Переможцями конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди):
ТОВ «Центр нерухомості» по об’єктах:
група інвентарних об’єктів бази відпочинку «Магістр» у кількості чотирьох найменувань: готель бази відпочинку площею 68,8 м2, будинок єгеря площею 40,6 м2, будиноккухня площею 22,4 м2, сарай для збереження човнів площею 40,8 м2, що перебуває
на балансі Чернігівського національного технологічного університету, за адресою:
м. Чернігів, база відпочинку «Магістр» (берег о. Магістрацьке) (вартість виконання
робіт з оцінки – 11 350 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору
про надання послуг з оцінки майна);
1/5 частина вежі радіорелейного зв’язку, що перебуває на балансі Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 85а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна);
1/5 частина вежі радіорелейного зв’язку, що перебуває на балансі Управління
державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області, за адресою: Чернігівська обл., м. Мена, вул. Чернігівський шлях, 85а (вартість виконання робіт з оцінки – 2 180 грн, строк – 5 календарних дні від дати підписання договору про
надання послуг з оцінки майна).

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 13.02.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки:
частина нежитлового приміщення (Агрохімлабораторія, корпус № 1) площею
30,7 м2 за адресою: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Глушець, 49 визнано ТзОВ
«Атлант» ЛТД, мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру орендної плати для укладення договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1 440,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 3 календарних дні;
частина магазину-бару «Діброва» літера А-1 площею 69,3 м2 за адресою: 44442,
Волинська обл., Старовижівський р-н, с. Сереховичі, вул. Ярощука, 2а визнано ФОП
Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку
розміру орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт
з оцінки – 1 440,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів;
частина бару «Діброва» літера А-1 площею 30,5 м2 за адресою: 44453, Волинська
обл., Старовижівський р-н, с. Смідин, вул. Грушевського, 39 визнано ФОП Малащицьку О. Г., мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта для розрахунку розміру
орендної плати для продовження дії договору оренди, ціна виконання робіт з оцінки –
1 440,00 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.02.2018

Назва об’єкта оцінки: автомобільний шлях до дробильно-сортувальної дільниці
довжиною 200 м (реєстровий № 290601.15.ААБАГБ523) та під’їзний залізничний шлях
довжиною 110 м (реєстровий № 290601.19.ААБАГБ527). Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ТДВ «СІНІАТ», код за ЄДРПОУ 00290601. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, 3. 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 – 2 340 грн, строк
виконання – 3 календарних дні.

Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення площею 13,0 м2 першого
поверху будівлі клубу. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ВП «Шахта
«Торецька» ДП «Торецьквугілля», код за ЄДРПОУ 33839013. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: Донецька обл., м. Торецьк, вул. Грушевського, б. 20. 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 – 2 350 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 06.02.2018

Назва об’єкта оцінки: клуб за адресою: Донецька обл., м. Торецьк, смт Курдюмівка, вул. Керамічна, 2б. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: ПрАТ
«Курдюмівський завод кислототривких виробів». Мета проведення оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта приватизації для продажу на аукціоні з умовою збереження
профілю (виду) діяльності. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 5 100 грн, строк виконання – 15 календарних днів.
Назва об’єкта оцінки: нежитлова будівля комбінату побутового обслуговування
загальною площею 93,0 м2 за адресою: 87050, Донецька обл., Нікольський р-н, с. Тополине, вул. Шкільна, 13. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: СТОВ
«Первомайська птахофабрика». Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта
для продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – ТОВ «Бізнес-Група Співдружність».
Згідно з конкурсною пропозицією вартість послуг з оцінки – 5 100 грн, строк виконання – 15 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 13.02.2018

1. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 62,0 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса:
м. Дніпро, вул. Титова, 25. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ТОВ «Експерт Еровіс». Вартість послуг – 3 800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
2. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 161,17 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 850,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
3. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 324,0 м2. Балансоутримувач: ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». Адреса: м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 760,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
4. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 552,5 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 760,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
5. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 58,9 м2. Балансоутримувач: Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана». Адреса: м. Кривий Ріг, просп. Поштовий, 51. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е. Вартість послуг – 3 800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
6. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 160,9 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 770,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
7. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 215,7 м2. Балансоутримувач: ДП «ДДПІ Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, просп. Слобожанський, 3.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 770,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
8. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 71,9 м2. Балансоутримувач: ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Адреса: м. Дніпро, просп. Петра Калнишевського, 27к.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної
плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3 850,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
9. Назва об’єкта: майданчик площею 6,0 м2 та частина поверхні освітлювальної
башти площею 14,3 м2. Балансоутримувач: ДП «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова». Адреса: м. Дніпро, вул. Макарова, 27а. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 3 350,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
10. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 30,9 м2. Балансоутримувач: ДП ДДПІ «Дніпроцивільпроект». Адреса: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 29. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку
орендної плати. Переможець – ТОВ «Геоспектр-7». Вартість послуг – 3 480,00 грн,
строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
11. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 1 000,0 м2 (у т. ч.
площа загального користування – 177,0 м2). Балансоутримувач: ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат». Адреса: м. Камянске, просп. Аношкіна, 179/752. Мета
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати.
Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 4 250,00 грн, строк надання
послуг (у календарних днях) – 4.
12. Назва об’єкта: нежитлове вбудоване приміщення площею 20,52 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Адреса: м. Дніпро,
вул. Севастопольська, 17. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки
для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг –
3 800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
13. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ ДП «Обслуговування повітряного руху України». Адреса: Дніпропетровська обл., Криворізький
р-н, с. Тернівка, вул. Аерорухівська, 1. Мета оцінки – визначення ринкової вартості
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 3 800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
14. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 2,0 м2. Балансоутримувач: Дніпропетровський регіональний структурний підрозділ ДП «Обслуговування повітряного руху України». Адреса: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський
р-н, с. Старі Кодаки, вул. Аеродіспетчерська, 4. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 4 100,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
15. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 391,4 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. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг –
4 350,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
16. Назва об’єкта: нежитлові вбудовані приміщення площею 2 325,4 м2. Балансоутримувач: Національна металургійна академія України. Адреса: м. Дніпро, вул. Адміральська, 30. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Перевай В. С. Вартість послуг – 4 500,00
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.
17. Назва об’єкта: частина нежитлового вбудованого приміщення площею 3,0 м2.
Балансоутримувач: Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. ак. В. Лазаряна. Адреса: м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. Мета оцінки –
визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 4 260,00 грн, строк надання послуг
(у календарних днях) – 4.
18. Назва об’єкта: будівля гаража (літ. А-1) площею 52,5 м2. Балансоутримувач:
Головне управління статистики у Дніпропетровській області. Адреса: м. Кривий Ріг,
вул. Волосевича, 55. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець – ФОП Щур С. Ф. Вартість послуг – 5 500,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 4.

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 06.02.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки визнано ФОП Шаніна В. М. по об’єкту незавершеного будівництва – дільничній лікарні, що перебуває на балансі ПАТ «Фірма «Житомирінвест»,
за адресою: Житомирська обл., Андрушівський р-н, с. Івниця, вул. Садова, 33 (вартість виконання – 8 000,00 грн, строк виконання –7 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості об’єкта приватизації з метою продажу
на аукціоні під розбирання.

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 06.02.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПП «Експерт-Сервіс-Консалт» по об’єктах:
нежитлове приміщення площею 38,8 м2 на 1-му поверсі адмінкорпусу (літ. А),
що перебуває на балансі Житомирського філіалу Державного науково-дослідного та
проектно-вишукувального інституту «НДІпроектреконструкція», за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 (вартість виконання – 1 600,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 5, що перебуває на балансі Житомирського агротехнічного коледжу, за адресою: м. Житомир, пров. Учбовий, 21 (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;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі будівлі гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Житомирського агротехнічного коледжу, за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 96а (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;
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ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єктах:
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі будівлі
гуртожитку № 1, що перебуває на балансі Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 17 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди;
частина нежитлового приміщення площею 3,0 м2 на технічному поверсі будівлі
гуртожитку № 2, що перебуває на балансі Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету, за адресою: м. Житомир, вул. М. Грушевського, 13 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні);
мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку
орендної плати з метою продовження договору оренди;
ФОП Шанін В. М. по об’єкту – частина нежитлової будівлі клубу № 14 (літ. А) площею 1 143,08 м2, що перебуває на балансі Новоград-Волинської районної державної
адміністрації Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Єрьоменка, 6 (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 08.02.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ПФ «ЮрЕкс «Юридична консультація та майнова експертиза» по об’єктах:
частина коридору на першому поверсі навчального корпусу № 2 площею 2,5 м2,
що перебуває на балансі Житомирського Державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 49 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
частина вестибуля на першому поверсі навчального корпусу № 4 площею 3,0 м2,
що перебуває на балансі Житомирського Державного університету ім. І. Франка, за адресою: м. Житомир, Велика Бердичівська, 40 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди;
Приватне підприємство «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту:
нежитлові приміщення площею 70,0 м2 на 1-му поверсі адміністративної будівлі (літ.
А), що перебуває на балансі Новоград-Волинського управління державної казначейської
служби України Житомирської області, за адресою: Житомирська обл., м. НовоградВолинський, вул. Шевченка, 27 (вартість виконання – 1800,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати, з метою продовження договору оренди;
ФОП Селюк М. О. по об’єкту: площадка для встановлення блочно-модульної котельні площею 46,35 м2, що перебуває на балансі Професійно-технічного училища
№ 35 м. Овруч, за адресою: Житомирська обл., м. Овруч, вул. Щорса, 5 (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;
ФОП Козачок Ф. Д. по об’єкту: частина димової труби (димаря) котельної площею 18,5 м2 та майданчик площею 7,72 м2, що перебувають на балансі Державного
підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт», за адресою:
Житомирська обл., Лугинський р-н, с. Липники, вул. Заводська, 1 (вартість виконання – 2 200,00 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 13.02.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для здійснення
незалежної оцінки майна визнано:
ФОП Селюка М. О. по об’єктах:
нежитлові приміщення площею 78,9 м2, що перебувають на балансі Управління
праці та соціального захисту населення Олевської районної державної адміністрації,
за адресою: Житомирська обл., м. Олевськ, вул. Привокзальна, 5 (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;
нежитлові приміщення магазину площею 568,5 м2 (літ. А), що перебувають
на балансі Житомирської філії Концерну «Військторгсервіс», за адресою: Житомирська
обл., м. Коростень, Сосновського, 19 (вартість виконання – 1 700,00 грн, строк виконання – 5 календарних днів); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової
вартості для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;
ПП «Україна-Експерт-Центр» по об’єкту: нежитлові приміщення площею 50,6 м2 адмінбудівлі, що перебувають на балансі Північного офісу Держаудитслужби, за адресою:
м. Житомир, вул. Гагаріна, 36 (вартість виконання – 1 650,00 грн, строк виконання –
4 календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості
для розрахунку орендної плати, з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 08.02.2018

Для проведення незалежної оцінки колісного транспортного засобу – вантажопасажирського автомобіля марки ИЖ 27179, тип кузова загальний легковий, № шасі
(кузова рами) Y6L2717903L001263, реєстраційний № АО 0364 СН, 2003 року випуску,
місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., м. Тячів, вул. Робітнича, 18 з метою
відчуження установою, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ПП «Експерт-Центр» на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 400 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 01.02.2018

Для проведення незалежної оцінки:
вбудованого приміщення (поз. 20) площею 15,2 м2 у споруді контролю вантажного
транспорту (літ. Б), місцезнаходження об’єкта: Закарпатська обл., Ужгородський р-н,
с/р Соломонівська, МАПП «Тиса», буд. 1 з метою укладення договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 4 дні;
вбудованих приміщень будівлі діагностичного центру літ. «Б» (кабінет № 5, приміщення № 1, 8) загальною площею 204 м2, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Кошового, 4 з метою укладення договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Мицьо І. В. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 200 грн, термін виконання – 4 дні.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки майна, що відбувся 01.02.2018

Для проведення незалежної оцінки:
антенної вежі та технічної площадки площею 15,0 м2, місцезнаходження об’єкта:
Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Ярослава Мудрого/вул. Федорова, 8/10 з метою продовження договору оренди, переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких умовах: вартість послуг з оцінки – 2 202 грн,
термін виконання – 5 днів;
технічної площадки площею 200 м2, місцезнаходження об’єкта оцінки: Закарпатська обл., м. Мукачево, пров. Пивоварний, 2в з метою продовження договору оренди,
переможцем конкурсу визнано суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Кіян Т. П. на таких
умовах: вартість послуг з оцінки – 2 099 грн, термін виконання – 5 днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 08.02.2018

За результатами конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
ПП «Дніпротех і Ко» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації: окреме індивідуально визначене майно, у складі: прохідна, інв. № 10100975, літ. А, 5,8 м2; вагова, інв.
№ 10034658, літ. Б, 6,0 м2; склад, інв. № 10101453, літ. В, 12,6 м2; відкритий склад для
піску та щебеню, інв. № 10201376, літ. Г; склад пропану-бутану, інв. № 10100967, літ. Д;
насосна станція будбази, інв. № 10100965, літ. Е, 21,8 м2; будівля управління та їдальні,
інв. № 10100972, літ. Ж, 239,8 м2; будівля механічної майстерні, інв. № 10100968, літ.
З, 411,4 м2; склад ацетилену, інв. № 10100966, літ. И, 51,7 м2; будівля майстерні та
складу «ЕМО» інв. № 10100970, літ. К, 756,7 м2; навіс, інв. № 10201732, літ. Л; заправна станція, інв. № 10201369, літ. М; будівля арматурного цеху, інв. № 10100971, літ.
Н, 1 138,7 м2; будівля столярної майстерні, інв. № 10100973, літ. О, 64,6 м2; навіс, інв.
№ 10201734, літ. П; будівля по виробництву монтажних елементів, інв. № 10100969,
літ. Р, 514,3 м2; будівля складу 5, 5а, лабораторно-будівельної бази, інв. № 10100964,
літ. Т, 1197,2 м2; навіс, інв. № 10201733, літ. С; загальний санвузол, інв. № 10100974,
літ. У; ворота, інв. № 10201370, № 1; паркан, інв. № 10201372, № 2; бетонний вузол,
інв. № 10201375, № 3; канал для мийки і змазування машин, інв. № 10201374, № 4;
яма для вапна, інв. № 10201364, № 5; опалювальна система, інв. № 10300808, № 6;
протипожежний резервуар, інв. № 10201368, № 7; ваги підлогові, інв. № 10634655,
№ 8; автошляхи, інв. № 10201371, I; бетонні майданчики, інв. № 10201366, II; трансформаторна підстанція, інв. № 10402108, № 9; паркан № 10; цистерна для води, інв.
№ 10201367, № 11; підкранові колії, інв. № 10201365, № 12; протипожежний резервуар,
інв. № 10201373, № 13; водопровід будівельний (труба діаметр 60×4 – 629 м, труба
діаметр 48×3,5 – 330 м, труба діаметр 34×3,5 – 155 м, труба діаметр 42×4 – 40 м, труба
діаметр 28×3 – 225 м), інв. № 10300807; зливна каналізація (складається з 7 окремих
ліній – 180 м, виконана з азбоцементних труб діаметром 150, з’єднаних муфтами та
резиновими кільцями, розмежувальна оглядовими колодязями та дощеприймальниками), інв. № 10300806; фекальна мережа: труба азбоцементна діаметр 150 – 292 м,
труба азбоцементна діаметр 200 – 120 м, інв. № 10300805; гідратна мережа: труба
діаметр 114×6 – 195 м, труба діаметр 114×6 – 345 м, труба діаметр 83×4 – 40 м, труба
діаметр 60×4 – 70 м, інв. № 10300804; технологічна каналізація: труба азбоцементна
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діаметр 150 – 60 м, труба азбоцементна діаметр 200 – 135 м, труба азбоцементна
діаметр 300 – 60 м, інв. № 10300803; зовнішня розводка електричних мереж: кабель
АВВГ 4×10 – 280 м, АВВГ 3×25+16 – 400 м, АВВГ 3×50+25 – 95 м, АВВГ 3×70+35 – 365 м,
АВВГ 3×95+50 – 90 м, АВВГ 3×120+70 – 710 м, АВВГ 27×2,5 – 110 м, АВВГ 5×2,5 – 120 м,
труба азбоцементна діаметром 100 – 170 м, інв. № 10300802; зовнішнє освітлення:
кабель АВВГ 4×25 – 820 м; труба азбоцементна діаметр 150 – 40 м, інв. № 10300801.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, пл. Запорізька (колишня назва пл.
Леніна), 9. Балансоутримувач об’єкта оцінки: ПАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь». Вартість виконання робіт з оцінки – 50 000 грн, строк виконання
робіт з оцінки – 20 календарних днів від дати підписання договору.
2. ТОВ «Регіональний центр оцінки» на виконання робіт з оцінки об’єкта приватизації: окремо розташовані споруди виробничого призначення, у складі: склад та
столярська майстерня, літ. Б, площею 844,4 м2, склад ПММ, літ. Д, площею 61,0 м2,
гараж № 1, літ. К-2, площею 24,4 м2, гараж № 2, літ. К-2, площею 24,9 м2, архів № 3
другого поверху, літ. К-2, площею 26,6 м2, склад ПММ, літ. Л, площею 27,7 м2, прохідна, літ. Н, площею 4,8 м2, зварювальний цех, літ. В площею 295,8 м2, навіс, літ.
П, площею 62,7 м2, склад, літ. Г, площею 7,9 м2, зварювальний цех, літ. З, площею
157,7 м2, склад, літ. М, площею 116,0 м2, склад, літ. О, площею 49,4 м2, навіс, літ.
Р, площею 157,6 м2, ворота № 1, 3, 4, хвіртка № 2, паркани № 5, 6, 7, 8, майданчик
під склад № 9, майданчик тельфера № 10, замощення І, разом із земельними ділянками: площа земельної ділянки – 0,3788 га, кадастровий № земельної ділянки
2310100000:02:022:0139; площа земельної ділянки – 0,3976 га, кадастровий № земельної ділянки 2310100000:02:022:0138. Балансоутримувач об’єкта оцінки: відсутній.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Експресівська, 28. Вартість виконання робіт з оцінки – 60 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 21 календарний
день від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 02.02.2018

За результатами конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності переможцями визнано:
1. ФОП Жуган Віру Станіславівну на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлових приміщень з № 1 до № 14 включно підвального поверху площею 172,4 м2,
порогу № II площею 9,3 м2 та нежитлових приміщень з № 1-1 до № 1-9 включно першого
поверху площею 141,0 м2, поріг № I площею 10,2 м2 двоповерхової будівлі навчального корпусу, реєстровий № 02543791.2.ЮЧБЛЧЮ005, загальною площею 332,9 м2.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: 71400, Запорізька обл., Великобілозерський р-н,
с. Велика Білозерка, вул. Миру, буд. 2а. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад «Великобілозерський професійний аграрний ліцей». Вартість виконання робіт з оцінки – 3 998 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні
від дати підписання договору.
2.ФОП Перевай Володимир Сергійович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № 93 загальною площею 8,6 м2 першого поверху будівлі
корпусу № 4 (літ. Ю’-4). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64. Балансоутримувач майна: Запорізький національний технічний університет.
Вартість виконання робіт з оцінки – 4 010 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних дні від дати підписання договору.
3. ПП «Консалтингова фірма «Експоком» на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди: нежитлового приміщення № ІІ, ІІІ загальною площею 15,44 м2 першого поверху
адміністративної будівлі (літ. А-12), реєстровий № 37941997.1.АААДЕГ124. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 168. Балансоутримувач
майна: Головне управління Державної казначейської служби України у Запорізькій
області. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 995 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
4. ФОП Добрун Анатолій Павлович на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованих нежитлових приміщень № 2, 3, 4, 9 площею 199,5 м2, 1/2 нежитлових приміщень № 1, 5, 6, площею 36,7 м2 та 1/2 сходової клітки (ІІ) площею 8,3 м2, загальною
площею 244,5 м2 третього поверху будівлі (літ. А). Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Грецька, 21/52. Балансоутримувач майна: Бердянська філія ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
«НДІпроектреконструкція». Вартість виконання робіт з оцінки – 4 000 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору.
5. ФОП Паламарчук Лідія Павлівна на виконання робіт з оцінки об’єктів оренди:
частини даху загальною площею 35,0 м2 громадсько-побутового блоку (літ.
А’-2), інвентарний № 10310004. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя,
вул. Панфьорова, 146а. Балансоутримувач майна: Державний навчальний заклад
«Запорізьке вище професійне училище «Моторобудівник». Вартість виконання робіт
з оцінки – 3 997 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати підписання договору;
частини даху загальною площею 25,0 м2 будівлі лабораторного корпусу (літ. А-5).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226. Балансоутримувач майна: Запорізька державна інженерна академія. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 997 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від дати
підписання договору;
частин даху загальною площею 15,0 м2 навчального корпусу № 1 (літ. А-8). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Маяковського, 26. Балансоутримувач майна: Запорізький державний медичний університет. Вартість виконання
робіт з оцінки – 3 997 грн, строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів від
дати підписання договору.
6. ФОП Башірова Лариса Олексіївна: на виконання робіт з оцінки об’єкта оренди:
вбудованого нежитлового приміщення № 56 загальною площею 41,5 м2 другого поверху адміністративної будівлі (літ. А-10). Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 77. Балансоутримувач майна: Державне підприємство «Центр
науково-технічної інформації та сприяння інноваційному розвитку України». Вартість
виконання робіт з оцінки – 3 990 грн, строк виконання робіт з оцінки – 4 календарних
дні від дати підписання договору.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по Івано-Франківській області про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної
оцінки майна, що відбувся 07.02.2018
№
з/п

Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

1 Об’єкт приватизації: електростанція дизельна на шасі
автомобіля ЗІЛ-157, що не включена до статутного
капіталу ВАТ «Укртелеком», за адресою: 76014, м. ІваноФранківськ, вул. Ребета, 2. Мета проведення незалежної
оцінки – продаж на аукціоні

Найменування/ ПІБ Вартість
суб’єкта оціночної виконандіяльності –
ня робіт,
переможця конкурсу
грн
ТОВ «ЕКА-Захід»
1 600

Строк
виконання
робіт (дні)
5

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 12.02.2018

Окреме індивідуально визначене майно – нежитлова будівля, сховище для техніки площею 806,6 м2. Львівська обл., Старосамбірський р-н, м. Старий Самбір,
вул. Дністрова, 69. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його
приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 7 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Окреме індивідуально визначене майно – будівля гаража літ. «Б-1» загальною
площею 54,2 м2. Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. М. Котляревського,
3. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ
«Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 260 грн.
Частина нежитлових приміщень в підвалах та на перших поверхах дев’яти різних
будівель загальною площею 70,0 м2, а саме: гуртожитку № 1 – 11,5 м2, гуртожитку
№ 2 – 8,1 м2, гуртожитку № 3 – 8,1 м2, гуртожитку № 4 – 8,1 м2, їдальні – 8,4 м2, ШІЗО –
6,0 м2, кімнати побачень – 4,0 м2, лазні – 4,5 м2, адміністративної будівлі – 11,3 м2.
м. Львів, вул. Хуторівка, 2. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ПП «ЕкспертЦентр». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 280 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення (хол) загальною площею 2,4 м2 на
цокольному поверсі 14-поверхової адміністративної будівлі. м. Львів, вул. Стрийська,
35. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт
оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 180 грн.
Нерухоме державне майно – нежитлове вбудоване приміщення загальною площею
13,7 м2 на третьому поверсі чотириповерхової будівлі навчального корпусу. м. Львів,
вул. Шевченка, 116. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт –
3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нерухоме державне майно площею 29,73 м2, а саме: частина даху площею 22,14 м2
та частина нежитлового вбудованого приміщення № 177 загальною площею 7,59 м2 на
дванадцятому технічному поверсі будівлі. м. Львів, просп. Чорновола, 4. Мета оцінки –
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності –
СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 2 200 грн.
Нерухоме державне майно – частина даху площею 124,0 м2 одинадцятиповерхової будівлі спального корпусу. Львівська обл., м. Трускавець, вул. С. Бандери, 71.
Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – СПД Савицький Д. К. Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість
робіт – 2 200 грн.
Частина вбудованого нежитлового приміщення вестибуля загальною площею
4,6 м2 на першому поверсі будівлі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул. Карпінського, 2/4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу –
суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б. Термін виконання робіт – 5 к/д.
Вартість робіт – 2 395 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення на третьому поверсі в чотириповерховій адміністративній будівлі загальною площею 48,43 м2. м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета
оцінки – продовження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Інвестиційна група «Захід». Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 400 грн.
Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 84,3 м2 в одноповерховій
прибудові 2-4-поверхового лабораторного корпусу. м. Львів, вул. Винниченка, 30.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної
діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія». Термін виконання
робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 205 грн.
Нежитлове приміщення прохідної № 2 (інв. № 1065) площею 52,7 м2. м. Львів,
вул. Стрийська, 73. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Західна українська консалтингова компанія».
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 000 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 05.02.2018

Нерухоме державне майно загальною площею 700,46 м2, а саме: нежитлові вбудовані приміщення площею 84,46 м2 у будівлі технічного приміщення та виробнича площадка
площею 616,0 м2 (інвентарний № 17009). м. Львів, вул. Городоцька, 222. Мета оцінки –
укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП
Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2 255 грн.
Нерухоме державне майно загальною площею 593,69 м2, а саме: нежитлові
вбудовані приміщення площею 31,35 м2 у виробничому приміщенні та виробнича
площадка площею 562,34 м2 (інвентарний № 17009). м. Львів, вул. Городоцька, 222.
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість
робіт – 2 235 грн.
Нежитлове вбудоване приміщення № 10 площею 10,4 м2 на другому поверсі будівлі. Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 1а. Мета оцінки – укладення договору
оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Войтенко Н. Б.
Термін виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 2 228 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.02.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
нежитлове орендоване приміщення на вул. Івана Гончара 51а в м. Здолбунів площею 26,3 м2, що перебуває на балансі комунального підприємства Міське будинко
управління, визнано Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 4 200 грн;
частина асфальтованого покриття площею 2,5 м2 за адресою: Рівненська обл., Рівненський р-н, смт Квасилів, вул. Рівненська, 90, що перебуває на балансі філії «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс»,
визнано ПП «Оцінка та Консалтинг». Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 13.02.2018

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для надання послуг з оцінки об’єктів:
частина навчально-виробничої майстерні площею 77,87 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Рівне, вул. С. Демянчука, 3а, що перебуває на балансі ДНЗ «Рівненське вище
професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі», з метою укладення договору
оренди державного майна визнано ПП «Експерт-Рівне-Консалт». Строк надання послуг
з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 500 грн;
будівля трансформаторної підстанції площею 40,5 м2 за адресою: Рівненська
обл., м. Корець, вул. Київська, 200, що перебуває на балансі Корецького ВАТ «Агротехсервіс», з метою укладення договору оренди державного майна визнано Рівненську
товарну біржу. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 500 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 31.01.2018

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою
продовження дії договору оренди визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг
з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 750,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – група інвентарних об’єктів, а саме: 1) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2; 2) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2; 3) частина нежитлового приміщення
площею 2,0 м2; 4) частина нежитлового приміщення площею 2,0 м2 за адресою:
м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160 (балансоутримувач – Сумський національний аграрний університет) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП
Прима О. Ю. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000,00 грн.
3. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 10,6 м2 за адресою: м. Суми, вул. Герасима 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 – 2 020,00 грн.
4. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – частина нежитлового приміщення площею 4,9 м2 за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська,
108 (балансоутримувач – Сумський будівельний коледж) з метою передачі в оренду
визнано ФОП Педченко А. М. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1 900,00 грн.
5. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлові
приміщення загальною площею 102,9 м2 за адресою: Сумська обл., смт Липова Долина, 1-й пров. 1-й Благовіщенської, 2 (балансоутримувач – Липоводолинська районна державна лікарня ветеринарної медицини) з метою передачі в оренду визнано ПП
ЕОФ «Апекс». Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання
послуг з оцінки – 2 000,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 14.02.2018

1. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – опора повітряної лінії ПЛ-0,4 кВ 5А-25 мм за адресою: Сумська обл., Роменський р-н, с. Гаї (балансоутримувач – Міжрегіональний центр швидкого реагування державної служби
України з надзвичайних ситуацій) з метою продовження дії договору оренди визнано
ФОП Даниленко О. І. Строк надання послуг з оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2 120,00 грн.
2. Переможцем конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта – нежитлове
приміщення площею 32,14 м2 за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Немолота,
12 (балансоутримувач – Індустріально-педагогічний технікум Сумського державного
університету) з метою продовження дії договору оренди визнано ФОП Маслій А. Ф.
Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2 110,00 грн.
3. У зв’язку з тим, що учасником конкурсу з проведення незалежної оцінки об’єкта –
нежитлові приміщення загальною площею 100,07 м2 за адресою: Сумська обл.,
м. Лебедин, вул. Тараса Шевченка, 26 (балансоутримувач – Лебединське управління
Державної казначейської служби України Сумської області) з метою продовження дії
договору оренди, визнано тільки одного претендента, конкурс вважається таким,
що не відбувся.
4. 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) не надійшло жодної заяви, конкурс вважається
таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 01.02.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщень ремонтно-механічної майстерні під літ. Б,
поз. VIII, IX загальною площею 31,4 м2 за адресою: вул. Текстильна, 30а, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського обласного управління водних ресурсів, 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 – 2 250 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина нежитлових приміщень адміністративного будинку
загальною площею 68,0 м2, в т. ч. площа спільного користування – 21,3 м2 за адресою:
вул. Суходільська, 7, смт Гусятин, Гусятинський р-н, Тернопільська обл., що перебуває на балансі відділу агропромислового розвитку Гусятинської районної державної
адміністрації, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа». Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження
договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки – 2 350 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: нежитлові приміщення гуртожитку (виробничої майстерні),
поз. 1-37, 1-38, XLII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, загальною площею 51,13 м2 за адресою: вул. Текстильна, 12, м. Тернопіль, що перебувають на балансі Державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно-технічної освіти», 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 – 2 200 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.
Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: ділянка радіовишки площею 11,0 м2, реєстровий
№ 08682826.2.ЦУШЯББ020, інвентарний № 10350001, за адресою: вул. Котляревського, 24, м. Тернопіль, що перебуває на балансі Управління державної автомобільної
інспекції УМВС України в Тернопільській області, визнано ТОВ «Орієнтир-Реформа».
Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості майна для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Вартість виконання робіт з оцінки –
2 350 гривень, строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІНФОРМАЦІЯ
РВ ФДМУ по ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 08.02.2018

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення загального користування площею 6,0 м2
на першому поверсі гуртожитку № 1 за адресою: вул. Шептицького, 13, м. Тернопіль,
що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного університету
імені І. Пулюя, 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 – 2 000 гривень, строк виконання
робіт – 5 календарних днів.
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ІнФОРМАцІя
РВ ФДМУ по ХМеЛЬницЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності,
що відбулися 13.02.2018

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – приміщення загальною площею 109,5 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі (приміщення
в лівому крилі адмінбудівлі загальною площею 79,6 м2 та приміщення в центральній
частині адмінбудівлі загальною площею 29,9 м2), що обліковується на балансі РВ ФДМУ
по Хмельницькій області, за адресою: вул. Соборна, 75, м. Хмельницький визнано
ТОВ «Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 400,00 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 – частина холу площею 4,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, що обліковується на балансі
Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, за адресою:
вул. Тернопільська, 13/2, м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання
робіт – 4 календарні дні.
3. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору оренди – приміщення
столярного цеху загальною площею 76,6 м2, що обліковується на балансі Нетішинського професійного ліцею, за адресою: просп. Незалежності, 2, м. Нетішин, Хмельницька обл. визнано ПП «Агентство нерухомого майна «Гудвіл». Вартість виконання
робіт з оцінки – 2 000,00 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 укладення договору оренди – частина
вестибуля площею 1,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу № 4, що обліковується на балансі Хмельницького національного університету, за адресою: вул.
Інститутська, 11/1, м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». Вартість
виконання робіт з оцінки – 2 200,00 грн (без урахування ПДВ), строк виконання робіт – 5 календарних днів.

ІнФОРМАцІя
РВ ФДМУ по ЧеРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єктів, що відбулися 12.02.2018

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: приміщення на першому поверсі (кімн. 102) адмінбудівлі загальною площею 38,86 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження об’єкта
оцінки: вул. Дашковича, 39, м. Черкаси. Платник робіт з оцінки: ФОП Польовий С. С.
Дата оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Ажіо». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 1 100,00 грн.
2. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення першого поверху триповерхової будівлі статуправління загальною площею 26,75 м2. Найменування балансоутримувача
об’єкта оцінки: Головне управління статистики у Черкаській області. Місцезнаходження
об’єкта оцінки: вул. Житомирська, 6, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки:
ФОП Куделя Л. В. Дата оцінки: 31.01.2018. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 2 300,00 грн.
ІІ. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості з метою
приватизації шляхом продажу на аукціоні.
1. Назва об’єкта оцінки: єдиний майновий комплекс державного підприємства
«Інститут легкої промисловості». Місцезнаходження об’єкта оцінки: 18036, м. Черкаси,
вул. В. Чорновола, 243/1. Дата оцінки: 31.12.2017. Переможцем конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності визнано ПП «Дисконт». Термін виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг –14 500,00 грн.

Над номером працювали:
О. В. ЦАРУЛІЦА (видавнича підготовка)
Л. П. ПЮРА (дополіграфічна підготовка)
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м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, корпус № 102
м. Київ, вул. Академіка Туполєва, 1, корпус № 6а
м. Київ, просп. Перемоги,
100/1, корпус № 67а
м. Київ, бульв. Дружби
Народів, 28
м. Київ, вул. Симиренка, 1

2

10,0

2

м. Київ, вул. Виборзька, 1 ТОВ «Ніка-Експерт»

3

2

ФОП Чебаков О. І.

3 400 3 410 3 570 4 200 3 420 3 440 3 420 3 430 3 580

ФОП Чебаков О. І.

131,1

8 Частина даху

16 Частина нежитлового
приміщення

ФОП Приходько В. І.

2

3 Частина нежитлового
приміщення
4 Частина замощення
території
5 Нежитлове приміщення – об’єкт культурної
спадщини
6 Нежитлове приміщення
7 Частина даху

ТОВ «Українські інноваційні консультанти»
ФОП Приходько В. І.

2

м. Київ, вул. Костянтинівська, 68
м. Київ, вул. Народного
ополчення, 9
26,0
м. Київ, вул. Політехнічна,
35, корпус № 9
1 000,00 м. Київ, вул. Жмеринська, 2а
165,8
м. Київ, пл. Львівська, 14

2

46,6

15,0

2

СОД – переможець

2

Вартість робіт/
5 300/2
строк виконання
ФОП Сорокі- Переможець
на І. М.
конкурсу

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта з метою укладення договору оренди – будівля прохідної загальною площею 50,2 м2, що обліковується на балансі Державного навчального закладу
«Подільський центр професійно-технічної освіти», за адресою: просп. Грушевського,
2а, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл. визнано ТОВ «Поділля – Експерт».
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 укладення договору оренди – частина коридору
площею 2,0 м2 на першому поверсі будівлі, що обліковується на балансі Регіонального
сервісного центру МВС в Хмельницькій області, за адресою: вул. Західно-Окружна,
11/1, м. Хмельницький визнано ТОВ «Поділля – Експерт». 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 – група інвентарних
об’єктів у складі: будівля прохідної НС-1 загальною площею 42,0 м2; будівля прохідної НС-2 загальною площею 49,0 м2, будівля насосної станції 1-го підйому загальною
площею 120,8 м2, будівля насосної станції 2-го підйому загальною площею 131,5 м2
та будівля розподільчого устаткування площею 161,9 м2, що обліковуються на балансі
Кам’янець-Подільського міжрайонного управління водного господарства, за адресою:
вул. Садова, 36а, с. Гораївка, Кам’янець-Подільський р-н, Хмельницька обл. визнано
ПП «ТЗК – Експерт». Вартість виконання робіт з оцінки – 9 000,00 грн (без урахування
ПДВ), строк виконання робіт – 15 календарних днів.

1 Нежитлове приміщення
2 Частина даху

Адреса об’єкта оцінки

3 660

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

2 000/1

ІнФОРМАцІя
РВ ФДМУ по ХМеЛЬницЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної власності,
що відбулися 08.02.2018

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

№
Назва об’єкта оцінки Площа, м2
з/п

2

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

ІнФОРМАцІя
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів
оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення
незалежної оцінки об’єктів оренди, що відбувся 05.02.2018

2

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Переможцем конкурсу визнано (мета проведення оцінки – визначення відновної
вартості для цілей оренди) Дочірнє підприємство «Київський аукціонний центр» ПАТ
ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» по об’єкту – нежитлові приміщення на
першому поверсі двоповерхової адмінбудівлі площею 67,64 м2, що перебуває на балансі
Управління Державної казначейської служби України у Срібнянському районі Чернігівської області, за адресою: Чернігівська обл., смт Срібне, вул. Незалежності, 5 (вартість
виконання робіт з оцінки – 1 980 грн, строк – 4 календарних дні від дати підписання
договору про надання послуг з оцінки майна).

2

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

2 120/2

1 Частина вестибуля на другому поверсі 5-поверхового учбового
корпусу «В» загальною площею 5,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Блюхера, 2, що перебувають на балансі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди
2 Частина внутрішніх стін з 1-го до 9-го поверху 9-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею 24,5 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цілиноградська, 50б, що перебуває на балансі Харківського
державного університету харчування та торгівлі
3 Частина внутрішніх стін з 1-го до 5-го поверху 5-поверхової будівлі
гуртожитку загальною площею 24,6 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Цілиноградська, 28, що перебуває на балансі Харківського
державного університету харчування та торгівлі
4 Частина покрівлі 4-поверхової нежитлової будівлі пожежного депо, літ.
А-4, інв. № 1013100011, реєстровий № 38631015.22.ШХРСЮЖ038,
загальною площею 30,53 м2 за адресою: м. Харків, вул. Зоряна, 52,
що перебуває на балансі ГУ ДСНС України у Харківській області
5 Частина покрівлі 3-поверхової нежитлової будівлі пожежного депо, літ.
А-3, інв. № 1013100188, реєстровий № 38631015.58.ШХРСЮЖ105,
загальною площею 24,32 м2 за адресою: м. Харків, вул. Ньютона,
132а, що перебуває на балансі ГУ ДСНС України у Харківській області

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Лабораторія-кафе площею 39,0 м2 на першому поверсі навчального корпусу,
що перебуває на балансі Херсонської державної морської академії, за адресою:
м. Херсон, вул. Богородицька (Червонофлотська), 122, переможець конкурсу – ПП
«Радикал». Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для
розрахунку орендної плати при укладенні договору оренди. Вартість робіт – 2 300,00
грн. Строк виконання робіт – 3 дні.
Комплекс нежитлових будівель загальною площею 12 930,0 м2, а саме: вагова
(літ. А) – 27,5 м2, вагова (літ. Б) – 15,4 м2, майстерня (літ. В) – 57,9 м2, зерносховище (літ. С) – 4 279,2 м2, ангар (літ. Ж) – 534,3 м2, склад (літ. З) – 985,6 м2, навіс (літ.
И) – 70,7 м2, навіс (літ. І) – 75,5 м2, навіс (літ. Ї) – 964,9 м2, навіс (літ. Й) – 171,9 м2,
овочесховище (літ. Л) – 901,0 м2, навіс (літ. Н) – 37,3 м2, зернотік (літ. О) – 2434,5 м2,
зернотік (літ. П) – 2302,1 м2, погріб з шийкою (літ. С) – 33,8 м2, погріб з шийкою (літ.
Т) – 24,4 м2, трансформаторна підстанція (літ. У) – 14,0 м2, огорожа № 1, ворота № 2,
ворота № 3, хвіртка № 4, вимощення 1, ЗАВ – 20 № ІІ, ваги № ІІІ, ваги № IV, електрозварювальний трансформатор № V, що перебуває на балансі Каховського державного
агротехнічного коледжу, за адресою: Херсонська обл., Каховський р-н, с. Коробки,
вул. Виробнича, 9, переможець конкурсу – ФОП Бронін А. О. Вартість робіт – 9 800,00
грн. Строк виконання робіт – 4 дні.

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

Мета проведення оцінки

Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору
оренди
Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

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 09.02.2018

Визначення вартості
об’єкта оренди з метою
передачі в оренду

2 120/2

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс,адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

6 Нежитлові приміщення та естакада загальною площею 2 737,3 м2
за адресою: м. Харків, пров. Борзий, 7, балансоутримувач відсутній

Мета проведення оцінки

ІнФОРМАцІя
РВ ФДМУ по ЧеРнІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсу з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення
незалежної оцінки об’єкта оренди, що відбувся 07.02.2018

2

Визначення вартості
об’єкта оренди для погодження розрахунку орендної плати (за заявою від
сторонньої організації)
Визначення вартості
об’єкта з метою продовження договору оренди

І. Об’єкт приватизації.
Найменування об’єкта оцінки: їдальня з теплицею, що перебуває на балансі ПАТ
«Весотра- Харків», разом із земельною ділянкою. Місцезнаходження об’єкта оцінки:
Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна № 8є. Балансоутримувач: ПАТ «Весотра-Харків». Мета проведення незалежної оцінки: визначення
ринкової вартості об’єкта державної власності групи Д разом із земельною ділянкою,
що приватизується шляхом продажу на аукціоні. 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): будівля – їдальня з теплицею,
розташована в триповерховому будинку. Фундамент – бетон, стіни – цегла, перекриття – залізобетон. Площа забудови – 500,0 м2. Розмір статутного фонду (власного капіталу) господарського товариства: –. Балансова залишкова вартість майна:
станом на 31.12.2017 становить 362 тис. грн. Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., Харківський р-н, смт Пісочин, вул. Автомобільна № 8є.
Розмір земельної ділянки (ділянок): 0,0700 га. Кадастровий № земельної ділянки (ділянок): 6325157900:00:004:0122. Цільове призначення земельної ділянки (ділянок):
для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та
допоміжних операцій, землі промислові, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та
іншого призначення. Для обслуговування об’єкта незавершеного будівництва – їдальні з теплицею. Правовий режим земельної ділянки (ділянок): –. Нормативна грошова
оцінка земельної ділянки (ділянок): –. Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні. Організаційно-правова форма (державна/орендна): державна. Запланована дата оцінки: орієнтовно 28.02.2018. Конкурс не відбувся через відсутність
претендентів, бажаючих взяти участь у конкурсі на даний об’єкт.
II. Об’єкти оренди.
№
з/п

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс,адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

7 Частина нежитлового приміщення на 3-му поверсі 6-поверхового
головного учбового корпусу, літ. А-6, інв. № 10300001001,
пам’ятки архітектури, загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 40, що перебуває на балансі
Харківського національного університету будівництва
та архітектури
8 Нежитлові приміщення:
кімн. № 7, № 10 (згідно з техпаспортом кабінети) на 1-му поверсі
виробничого будинку, літ. «И-2», інв. № 890, загальною площею
41,2 м2;
кімн. № 6 (згідно з техпаспортом цех посуду), кімн. № 3 (згідно з техпаспортом склад), кімн. № 34 (згідно з техпаспортом
компресорна) на 1-му поверсі виробничого будинку, літ. «П-2»,
інв. № 424, загальною площею 420,1 м2, реєстровий № 3585,
загальною площею 461,3 м2 за адресою: м. Харків, вул. Тарасівська, 6, що перебувають на балансі ДП «Харківське промисловоторгівельне підприємство»

Мета проведення оцінки

ІнФОРМАцІя
РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів з відбору
суб’єктів оціночної діяльності, що відбулися 08.02.2018

№
з/п

ТОВ «СВК»

ФОП Сорокі- ТОВ ІКК «ПроПереможець конкурсу
на І. М.
консул»
ПФ Агентство ФОП Сорокі- ФОП Сорокі- ТОВ «Незалежна ФОП Сорокі- ФОП Мок- ФОП Мок«Схід»
на І. М.
на І. М.
профгрупа»
на І. М.
ров О. П. ров О. П.
ФОП Сорокіна І. М.

2 015/2
2 000/5
2 000/5
2 015/2
2 360/2
2 000/2
2 000/2
1 800/4
2 150/2
2 125/2
2 245/2

2 Нежитлове приміщення – кімн. № 11 (за техпаспортом)
на першому поверсі 4-поверхового учбового корпусу (інв.
№ 10310008, літ. А-4) загальною площею 19,3 м2 за адресою:
м. Харків, вул. Тінякова, 11, що перебуває на балансі Харківського національного медичного університету
3 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-43 на 1-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку загальною площею 19,1 м2
за адресою: м. Харків, вул. Генерала Момота, 5а, що перебуває на балансі Харківського машинобудівельного коледжу
4 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 1-101 на 1-му поверсі 4-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею
13,53 м2 за адресою: м. Харків, вул. Генерала Момота, 5, що перебуває на балансі Харківського машинобудівельного коледжу
5 Нежитлове приміщення – частина кімн. № 64 на 1-му поверсі
3-поверхової будівлі учбового корпусу загальною площею
12,84 м2 за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 79, що перебуває на балансі Харківського машинобудівельного коледжу
6 Нежитлові приміщення – кімн. № 3, 9 на 1-му поверсі
одноповерхової адміністративної будівлі загальною
площею 45,6 м2 за адресою: Харківська обл., м. Куп’янськ,
вул. Харківська, 2, що перебувають на балансі Куп’янського
міськрайцентру зайнятості
7 Частина сходів № 17 на 2-му поверсі 6-поверхової будівлі
навчального корпусу загальною площею 4,0 м2 за адресою:
м. Харків, просп. Науки, 14, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
8 Частина вестибуля № 28 на 1-му поверсі 5-поверхової громадської будівлі, літ. А-5, інв. № 70330, загальною площею 4,0 м2
за адресою: м. Харків, вул. Бакуліна, 16, що перебуває на балансі Харківського національного університету радіоелектроніки
9 Нежитлові приміщення – кімн. № 101, 103 на 2-му поверсі
2-поверхової будівлі навчально-виробничих майстерень загальною площею 162,0 м2 за адресою: м. Харків, вул. Владислав
Зубенка, 39, що перебувають на балансі ДНЗ «Регіональний
центр професійної освіти будівельних технологій Харківської
області»
10 Нежитлове приміщення – частина коридору № ХІІ на п’ятому
поверсі 14-поверхового учбового корпусу № 3 (фізична сторона), (інв. № 10130004, літ. А-14), пам’ятка архітектури, загальною площею 18,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи,
4, що перебуває на балансі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна
11 Нежитлове приміщення – частина коридору № XLVI на четвертому поверсі 14-поверхового учбового корпусу № 10 (хімічна
сторона), (інв. № 10130010, літ. А-14), пам’ятка архітектури,
загальною площею 16,0 м2 за адресою: м. Харків, майдан Свободи, 4, що перебуває на балансі Харківського національного
університету ім. В. Н. Каразіна
12 Нежитлові приміщення – кімн. № 4, 5, 6, 31, 32, 33, 34, 51,52, 54,
55 у підвалі 5-поверхового адміністративного будинку (інв. № 1,
літ. «А-5»), реєстровий № за даними Єдиного реєстру об’єктів
державної власності 00188334.1.БДПМЧН5685, загальною площею 133,5 м2 за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 60, що перебувають на балансі Державного підприємства «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості»
13 Нежитлові приміщення – кімн. № 14, 14а, 14б, 15, частина кімн.
№ 6 (площею 37,0 м2), 16 на 1-му поверсі загальною площею
230,9 м2 та кімн. № 9, 10, 13, 15 на 2-му поверсі загальною
площею 96,1 м2 6-поверхової будівлі, пам’ятка архітектури,
інв. № 1, загальною площею 327,0 м2 за адресою: м. Харків,
вул. Сумська, 1, що перебуває на балансі ДУ «ДІП СЕД»

2 400/5

1 Відкрита площадка (інв. № 4502), загальною площею 415,7
за адресою: м. Харків, вул. Залютинська, 6, що перебуває на
балансі ДП «Харківський механічний завод»

2 300/2

м2

ФОП Сорокіна І. М.

Найменування об’єкта оцінки, площа,
місцезнаходження (індекс, адреса), балансоутримувач
(назва, код за ЄДРПОУ, контактний телефон)

ФОП Мокров О. П. ФОП Сорокіна І. М.

№
з/п

Вартість робіт/строк
виконання

ІнФОРМАцІя
РВ ФДМУ по ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ про підсумки конкурсів
з відбору суб’єктів оціночної діяльності на об’єкти оренди,
що відбулися 01.02.2018

приватизації

Продовження таблиці

2 395/1

Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення
незалежної оцінки об’єкта: частина приміщення загального користування площею
2,0 м2 на першому поверсі гуртожитку № 2 за адресою: вул. Замонастирська, 18,
м. Тернопіль, що перебуває на балансі Тернопільського національного технічного
університету імені І. Пулюя 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 – 2 000 гривень, строк
виконання робіт – 5 календарних днів.

ТОВ «СВК»

12

відомості

№ 29-30 (1153-1154), 11 квітня 2018 року

ÔоНд дЕржавНого маÉНа
УКраїНи повідомЛЯЄ
ФОнД ДеРЖАВнОГО МАЙнА УКРАЇни
нАКАЗ
02.04.2018

м. Київ

№ 471

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду
державного майна України від 10 січня 2018 року № 28
«Про затвердження плану-графіка очікуваного надходження
у 2018 році грошових коштів від продажу об’єктів приватизації
державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом
із земельними ділянками, та орієнтовного переліку
об’єктів, які пропонуватимуться до продажу у 2018 році»
У зв’язку з набранням чинності 07 березня 2018 року Законом України
від 18 січня 2018 року № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» та з метою приведення у відповідність до цього закону
нормативних актів Фонду державного майна України НАКАЗУЮ:
1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 10 січня 2018 року № 28 «Про затвердження плану-графіка
очікуваного надходження у 2018 році грошових коштів від продажу об’єктів
приватизації державної власності груп А, Д та Ж, у тому числі разом із земельними ділянками, та орієнтовного переліку об’єктів, які пропонуватимуться
до продажу у 2018 році».
2. Управлінню продажу об’єктів малої приватизації Департаменту підготовки та продажу об’єктів приватизації Фонду державного майна України
забезпечити передачу цього наказу для опублікування у додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Відомості
приватизації» та для оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Фонду

В. ТРУБАРОВ

приÉНЯто ріØЕННЯ
про приватизаціÞ
ІНФОРМАЦІйНе пОВІДОМлеННЯ
РВ ФДМУ пО теРНОпІльськІй ОблАстІ пРО пРийНЯтІ
РІшеННЯ пРО пРиВАтизАЦІю Об’єктІВ
МАлОї пРиВАтизАЦІї

Відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18.01.2018 № 2269-VIII, Положення про Регіональне
відділення Фонду державного майна України по Тернопільській області,
затвердженого Головою ФДМУ 18.07.2012 (із внесеними змінами), керуючись наказом Фонду державного майна України від 27.03.2018 № 447
«Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають
приватизації в 2018 році», регіональним відділенням станом на 31.03.2018
прийняті рішення про приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єктів
малої приватизації, а саме:
окремого майна – будинку банку загальною площею 388,7 м2 (літера А), убиральні загальною площею 2,6 м2 (літера У) за адресою:
вул. Чортківська (Галана), 10, м. Копичинці, Гусятинський р-н, Тернопільська
обл., 48201, що перебувають на балансі Гусятинської районної державної
адміністрації (код ЕДРПОУ 04058321) (наказ від 30.03.2018 № 00169);
окремого майна – нежитлової будівлі (гаража) загальною площею
забудови 117,6 м2 (літера «Д») за адресою: вул. Наливайка, 4д, м. Теребовля, Тернопільська обл., 48100, що перебуває на балансі Головного
управління статистики у Тернопільській області (код за ЄДРПОУ 02362374)
(наказ від 30.03.2018 № 00164);
об’єкта незавершеного будівництва – 90-квартирного житлового
будинку за адресою: вул. Сонячна, 26, м. Монастириська, Тернопільська
обл., що перебуває на балансі Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 4014074) (наказ
від 30.03.2018 № 00168).
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